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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/09-08-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του 
έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 
1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι 
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 

Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 

Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 

Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 

Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 

Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
77132/2983/07-08-2013 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ζούµπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. οικ. 
77132/2983/07-08-2013 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 του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών 
ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». 

2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», αναδόχου 
εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 31-10-2013. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές 
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εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 385.000,00 
µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-07-2013 δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων, στα πλαίσια του Υποέργου «Σύνδεση µε 
δίκτυο ∆ΕΗ», του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας – 
Β΄ Φάση» µε Κ.Α.2009ΕΠ01880025. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη 
µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συµπραττόντων γραφείων µελετών: 
«ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 
31-12-2013. 

7. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ». 

8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου 
Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ». 

9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – 
Κατσικά – Μπάφρα», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς 
Ανθοχώρι ∆ωδώνης», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου προς Κοτοµίστα», 
προϋπολογισµού  € 150.000,00 µε ΦΠΑ.   

12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – προστασία οικίας Πατσούρα στο Ελληνικό 
Ιωαννίνων», προϋπολογισµού  € 40.000,00 µε ΦΠΑ.   

13. Έγκριση προµήθειας τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  δικτύου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

14. Έγκριση προµήθειας για ελαστικά κολωνάκια υψηλής αντανακλαστικότητας, επαναφερόµενα, για το 
εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων – Άρτας. 

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

16. Έγκριση του Πρακτικού Ι/2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου 
“Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, 
προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013. 

17. Έγκριση των Πρακτικών Ι/10-06-2013 και ΙΙ/02-08-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού 
διαγωνισµού για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή 
Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας 
Ηπείρου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε Κωδικό ΟΠΣ: 
369409. 

18. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα µε τον Σύλλογο Μικρασιατών 
Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών. 

19. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της 
Περιφέρειας Ηπείρου), για τη φωτογράφηση (λήψη φωτογραφιών, εκτύπωση, ανατύπωση, 
παράδοση σε cd κλπ) τουριστικών αξιοθέατων της Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. 14/532/21-05-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής και δεν τιµολογήθηκε εντός του 
οικονοµικού έτους 2012. 
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20. Έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της προκήρυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε θέµα «∆ιάθεση νέων επαγγελµατικών αδειών πωλητών για τις λαϊκές αγορές Πεντέλης 
και Σεισµοπλήκτων του ∆ήµου Ιωαννιτών» σε µία τοπική και σε µία πανελλήνιας κυκλοφορίας 
εφηµερίδα. 

21. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως, του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών»,  αναδόχου Αικατερίνης Αλυµάρα 
Ε∆Ε, µέχρι την 29-09-2013. 

22. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 4ης επαρχιακής οδού Άρτα 
– Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού €100.000,00 µε ΦΠΑ. 

23. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόµο 
Μεσόπυργος – όρια Νοµού Άρτας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

24. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 30-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση ροής 
στραγγιστικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

25. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 30-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης του δρόµου Αθαµάνιο – 
Θεοδώριανα (θέση Σταυρός - Θεοδώριανα)», προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

26. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης (χορτοκοπτικά - χορτοκοπτικής 
λέµβου) για τον καθαρισµό µε χορτοκοπτική λέµβο της υδρόβιας βλάστησης των τάφρων Τ1 Βίγλας 
και Τ0 Σαλαώρας, από 01-08-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 2092/31-7-2013 (Α∆Α Β4Γ67Λ9-
Σ2Ν) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

27. Έγκριση λύσης της από 21-01-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως Συµβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την 
προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων και ακρωνύµιο BioGAIA», στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-
ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντιπληµµυρικά έργα στον 
ποταµό Καλαµά», προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ. 

29. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας του οδικού 
δικτύου από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρο Πύργου Λυγιάς ενόψει 
τουριστικής περιόδου, που εκτελέστηκαν µε µηχανήµατα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθµ. 
70083/2885/17-07-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθµ. 
21/892/24-07-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

30. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή εργασιών για επείγουσες παρεµβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών, που εκτελέστηκαν µε µηχανήµατα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της 
αριθµ. 71647/2923/23-07-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθµ. 
21/923/24-07-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

33. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

34. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/01-07-2013 και Νο2/29-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής του 
επαναληπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην 
Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ. 
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Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου» 

2. Έγκριση συνδιοργάνωσης της λειτουργίας του «Θερινού Σχολείου Τζουµέρκων & Ν.Α. Πίνδου» και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

3. Έγκριση δαπάνης για τη δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, βάσει της αριθµ. 5/101/03-03-2011 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ιτέας», 
προϋπολογισµού  € 30.000,00 µε ΦΠΑ.  

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού από ∆ραγοψά προς Πολύλοφο στη 
Χ.Θ. 2+00», προϋπολογισµού  € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

7. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/23-07-2013 και Νο2/02-08-2013, του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
Προµήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
απόφαση επί της από 17-07-2013 ένσταση της εταιρείας «∆.ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ».  

8. Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση – βελτίωση βατότητας παράκαµψης ΕΟ Άρτας – Τρικάλων προς Άγιο Χαράλαµπο 
λόγω καιρικών φαινοµένων», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ενίσχυση αναχωµάτων κατά τµήµατα του ποταµού Λούρου», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης διαδικασίας. 

10. Ματαίωση της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά έτους 2013)», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης διαδικασίας. 

11. Έγκριση οριστικής παραλαβής των επί µέρους µελετών: Τοπογραφικές εργασίες και 
Κτηµατογράφηση, Οριστική Γεωλογική µελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες, Προκαταρκτική 
µελέτη τεχνικών έργων, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Οριστική Μελέτη Οδοποιϊας και 
ισοπέδων κόµβων, Προµελέτη Τεχνικών Έργων, Οριστική Μελέτη υδραυλικών έργων, 
Κτηµατολόγιο (Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και Κτηµατολογικοί Πίνακες), Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  του 
έργου, Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Μελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης και Τεύχη 
δηµοπράτησης, στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού 
Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα), 
αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  «∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – 
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ» Α.Ε. 
– ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 31-07-2013 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής 
(Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75248/7422/05-08-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76883/2976/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: Η δηµοπρασία έγινε µε βάση την 
πιο πάνω µελέτη την 05-02-2013 µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
και µειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε. µε ποσοστό 
έκπτωσης 62,00 % στις τιµές του τιµολογίου και του προϋπολογισµού και το πρακτικό της 
δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 8/194/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
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Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.. ΣΥΜΒΑΣΗ: Το συµφωνητικό υπογράφηκε στις 
16.04.2013 µεταξύ του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη και του 
Αλέξανδρου Κωνσταντινίδη, νόµιµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, για το ποσό 
των 56.543,19 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ο συµβατικός χρόνος 
περαίωσης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες µε έναρξη την 16-04-
2013 και λήξη την 13-08-2013.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Ο 1Ος Α.Π.Ε. 
(υπερβατικός λόγω αξίας ασφάλτου) συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις των 
ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή 
του έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία των προµετρήσεων και την παράλληλη αξιοποίηση του 
κονδυλίου των απροβλέπτων καθώς και την υπέρβαση της συµβατικής δαπάνης λόγω 
αύξησης της προϋπολογισθείσας αξίας ασφάλτου. Το ύψος της δαπάνης σύµφωνα µε τον 
1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 79.220,52 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε 
υπέρβαση έναντι της συµβατικής δαπάνης κατά 9.672,40 € (µε Φ.Π.Α.). Ο λογιστικός 
έλεγχος του 1ου Α.Π.Ε. έγινε από τον επιβλέποντα. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 100% 
του έργου. ….». Στην εισήγηση επισυνάπτεται και η αριθ. 5/174/29-07-2013 (θέµα 26ο) 
Πράξη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/957/09-08-2013) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση 
φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Άρτας) - Κοσµηρά», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», 
όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικής 
δαπάνης € 79.220,52 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση έναντι της συµβατικής δαπάνης κατά € 
9.672,40 µε ΦΠΑ που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της προϋπολογισθείσας αξίας 
ασφάλτου και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την αριθµ. 5/174/29-07-2013 (θέµα 26ο) Πράξη 
του. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 31-10-2013. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Το  αρ. πρωτ. 76428/7581/06-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
76553/2970/06-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται 
τα εξής: «… Σας υποβάλλουµε συνηµµένα 1) Εισήγηση για την χορήγηση 2ης παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέµατος µέχρι 31-10-2013, µε 
αναθεώρηση και 2) αντίγραφο της (α) σχετικής αίτησης της αναδόχου εταιρείας µε την 
οποία αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 31-
10-2013 και παρακαλούµε για την έγκρισή της αιτούµενης παράτασης. Οι λόγοι για τους 
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οποίους εισηγούµαστε την εν λόγω παράταση αναφέρονται αναλυτικά στην συνηµµένη 
εισήγηση. Η Ε.∆.Α Περιφέρειας Ηπείρου µε το (β) σχετικό έγγραφο διατύπωσε την 
σύµφωνη γνώµη της για την αιτούµενη παράταση...». 

Στη συνηµµένη εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται τα εξής: «…Ο ανάδοχος µε την από 
10-7-2013 αίτησή του ζητά την  χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι την 
31-10-2013 λόγω α) των άσχηµων καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια των χειµερινών 
µηνών και β) της απαίτησης εκσκαφών τµήµατος του δικτύου µε το χέρι σε δύσβατη 
περιοχή και την ανάγκη σύνταξης ΠΚΤΜΝΕ και ΑΠΕ. Η Υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους 
του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και ειδικότερα εξαιρετικά 
δυσµενείς συνθήκες που επικράτησαν κατά την διάρκεια του χειµώνα στην περιοχή του 
έργου, µε τις συνεχείς χιονοπτώσεις λόγω του µεγάλου υψοµέτρου, που δεν επέτρεψαν την 
εκτέλεση εργασιών από τις αρχές ∆εκεµβρίου 2012 έως τις αρχές Μαρτίου 2013 και επίσης 
την διαπιστωθείσα αναγκαιότητα σύνταξης ΠΚΤΜΝΕ και ΑΠΕ προκειµένου να 
συµπεριλάβει άρθρα εκσκαφών µε το χέρι σε δύσβατη περιοχή. Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Για τους 
βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 31-
10-2013, µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας. ...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/958/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», αναδόχου 
εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 31-10-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών και των 
δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 3366/05-
08-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου 
που αφορά στην παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι την 31-10-2013. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 385.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 24524/1269/15-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Συµπληρωµατικές εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας»» 
προϋπολογισµού 385.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.  

7. Την αριθµ. 15/521/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
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επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 43855/4103/13-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 25463/2459/24-04-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 74925/7380/01-08-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75274/2838/01-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 23-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
της από 25-06-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή «…. αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις 
µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Τέλος 
ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε 
το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια 
της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο 
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία 
και διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η 
ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και 
ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της 
διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές οι οποίες και 
καταχωρήθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος 
Πίνακα (II). Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη 
διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές 
που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και 
β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων 
γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε 
και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας 
των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής [Τελευταία εγγυρότητα εγγυητικής επιστολής εστάλη 
στις 22-07-2015 από ΕΤΑΑ ΑΘΗΝΩΝ µε αρ. πρωτ. 54906/15-7-2013 και πήρε αρ. πρωτ. 
71499/7045/23-07-2013/∆.Τ.Ε.Π.Η.] , η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή 
συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις 
σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των 
διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, και αναγράφονται στον Πίνακα (IΙ) που επισυνάπτεται 
στο παρόν Πρακτικό. Την 11.00́ π.µ. της 23-07-2013 ο Πρόεδρος της επιτροπής 
γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή όλες οι 
προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης 
αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «Γ.∆. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε ποσοστό 
έκπτωσης 08,22% και ποσό προσφοράς 287.269,52€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ότι για την 
υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 24-07-2013 και ώρα 7:30 και 
λήξη την 30-07-2013 και ώρα 14:30.….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/959/09-08-2013) 

− Την έγκριση του από 23-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-06-
2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στο έργο «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου 
Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 385.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «Γ.∆. 
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ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 08,22% και ποσό προσφοράς €  
287.269,52 χωρίς Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Γ.∆. 
ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου, η προσφορά του µειοδότη (8,22%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-07-2013 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων 
Ζίτσας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 34427/1670/12-04-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση χώρων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος της Ι.Μ. Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισµού 50.000 € µε Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 19/817/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
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έργου του θέµατος, και καταρτίσθηκε η διακήρυξή του µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 64112/6226/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε τη µελέτη του 
έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 62315/6049/28-06-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και 
η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 74930/7381/01-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75275/2839/01-08-2013 στον φάκελο 
10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 16-07-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει 
τα εξής: «…. Έπειτα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις 
προσφορές,  κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία  µονόγραψε και ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Στη συνέχεια 
αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί µέρους 
στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Τέλος ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το 
παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το 
εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας 
ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία και διαγράφηκαν. 
Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η ορθότητα συµπλήρωσης 
του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του 
ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον οποίο 
προέκυψε ότι γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές οι οποίες και καταχωρήθηκαν κατά 
σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος Πίνακα (II). Ξεκινώντας 
από τον πρώτο κατά σειρά µειοδοσίας η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής. Προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται 
από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 
(γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη 
διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές 
που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους 
και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών 
βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω 
διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι 
βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής  την 19η Ιουλίου του 
έτους 2013 και ώρα 13:00 µ.µ. η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση 
και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές 
βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των 
διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές,, Ολοκληρώνοντας την διαδικασία διεξαγωγής του 
διαγωνισµού η Επιτροπή ανακηρύσει προσωρινό µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση 
«ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή   
29.634,94 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 27,10%.». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την 
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η 
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική 
εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
(www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/960/09-08-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 16-07-2013 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρων υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Ι.Μ. 
Πατέρων Ζίτσας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΛΙΑΝΟΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 29.634,94 
χωρίς Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 27,10%  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΛΙΑΝΟΣ Κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (27,10%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, όπως και στη σχετική αριθµ. 
19/817/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας τη 
διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία της 
ανάθεσης. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων, στα πλαίσια του Υποέργου 
«Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ», του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας – Β΄ Φάση» µε Κ.Α.2009ΕΠ01880025. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 69919/6808/01-08-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75272/2836/01-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένα τα µε αρ. 1501/15-07-13, 1502/15-07-13 έγγραφα της ∆Ε∆∆ΗΕ ∆ΠΠ-Η / 
Περιοχής Ιωαννίνων και εισηγείται: «….Στα πλαίσια του υποέργου του έργου του θέµατος  
µε τίτλο «Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ», σύµφωνα µε την 1η τροποποίηση της πράξης 
«Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας - Β΄ Φάση», παρακαλούµε να εγκρίνετε το κόστος 
ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων ∆αφνούλας, που ανέρχεται σύµφωνα µε τα συνηµµένα 
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έγγραφα της ∆Ε∆∆ΗΕ ∆ΠΠ-Η / Περιοχής Ιωαννίνων, στο ποσό των  12.905,07 ευρώ µε 
ΦΠΑ…. ».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/961/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 12.905,07 € µε ΦΠΑ, για την ηλεκτροδότηση από τη 
∆ΕΗ, των αντλιοστασίων ∆αφνούλας, σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου «Σύνδεση µε 
δίκτυο ∆ΕΗ», του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.∆. 
Παµβώτιδας – Β΄ Φάση» µε Κ.Α.2009ΕΠ01880025 αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ» 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου 
συµπραττόντων γραφείων µελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 31-12-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού 
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την  
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια 
πτυχίων.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 71056/7001/01-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75756/2850/02-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 19-07-2013 αίτηση του αναδόχου της µελέτης 
του θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω καθυστέρησης 
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έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΚΑ και µε δεδοµένο ότι έχει εγκριθεί η 
τοπογραφική µελέτη και έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί, αλλά εκκρεµούν οι εγκρίσεις της 
γεωλογικής µελέτης, της γεωτεχνικής µελέτης και της υδραυλικής µελέτης, οι οποίες θα 
εγκριθούν µετά την έγκριση της περιβαλλοντικής µελέτης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 23/962/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συµπραττόντων 
γραφείων µελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 31-12-2013. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, µε το σκεπτικό ότι για τη 
συγκεκριµένη µελέτη, της οποίας η συµβατική προθεσµία έληξε στις 21-09-2011, έχουν δοθεί 
τέσσερις ακόµη παρατάσεις, µε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. και θα έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, δεδοµένης και της σηµασίας της για την περιοχή. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ∆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. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75972/7528/06-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 76974/2981/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. Σας υποβάλλουµε συνηµµένα τον 2ο ΑΠΕ 
(σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) µετά του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου του θέµατος, µε την αιτιολογική-εισηγητική του έκθεση, και παρακαλούµε για την 
έγκρισή του, γνωρίζοντάς σας τα εξής: - Η προτεινόµενη δαπάνη δια του 2ου Α.Π.Ε. είναι 
9.100.000,00 ευρώ, δηλαδή µε υπέρβαση 194.486,84 ευρώ του εγκεκριµένου συµβατικού 
αντικειµένου 8.905.513,16 ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου 
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λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία είναι 
υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, µη απαιτουµένης της υπογραφής συµπληρωµατικής 
σύµβασης για την αντιµετώπισή της. - Η ανάδοχος υπέγραψε δια του εκπροσώπου της 
ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 2ο ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ. - Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ µε 
την αριθ. 5/217/29-7-2013 (θέµα 73ο) πράξη του ….».  

Στη συνηµµένη στην εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση του 2ου ΑΠΕ, αναφέρονται 
τα εξής: «…. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι σε υπέρβαση και συντάχθηκε προκειµένου: - να 
τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την 
κατασκευή του έργου µε βάση τις επιµετρήσεις των ήδη εκτελεσµένων και τις προµετρήσεις 
υπολειπόµενων εργασιών και - να αντιµετωπιστεί το αυξηµένο ποσό της δαπάνης 
αναθεώρησης µετά του αντίστοιχου ΦΠΑ που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί για το έργο, το 
οποίο αποτελεί ανελαστική δαπάνη, υποχρεωτική για τον κύριο του έργου σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. Το παρόν 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειµένου καθορίσει την τιµή 
µονάδος νέας εργασίας που κρίθηκε αναγκαία για την άρτια εκτέλεση των εργασιών και δεν 
περιλαµβάνεται στο συµβατικό τιµολόγιο και συγκεκριµένα αγωγούς αποχέτευσης PVC 
σειράς 41, D=400mm για την αποχέτευση οµβρίων στο τµήµα της οδού που διέρχεται µέσα 
από την Τύρια (ΑΤ 2/ΝΤ1). Η νέα τιµές προέκυψε από το Τιµολόγιο Υδραυλικών Έργων 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε- Αναπροσαρµογή Φεβρουαρίου 2009. Η τελικά προτεινόµενη δια του 
παρόντος 2ου Α.Π.Ε δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.100.000,00 €, δηλ. είναι 
σε υπέρβαση της εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης κατά 194.486,84 €, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αναγκαία επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης µετά του αναλογούντος ΦΠΑ, 
η οποία σαν ανελαστική και υποχρεωτική για τον κύριο του έργου δεν απαιτεί και την 
υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης. Η προτεινόµενη τροποποίηση δεν επισύρει 
τροποποιήσεις σε στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριµένα στα εξής: α) 
παραδοτέα, β)δείκτες και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου 
….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/963/09-08-2013) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση οδού Τύρια – Σιστρούνι», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ ΑΤΕ», όπως 
συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 
9.100.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά € 194.486,84 µε ΦΠΑ του εγκεκριµένου 
συµβατικού αντικειµένου των € 8.905.513,16 µε ΦΠΑ, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
επιβάρυνση του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης και του αντίστοιχου 
ΦΠΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, µη απαιτουµένης της υπογραφής 
συµπληρωµατικής σύµβασης για την αντιµετώπισή της και υπέρ της έγκρισης των οποίων, 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την 
αριθµ. 5/217/29-07-2013 (θέµα 73ο) Πράξη του. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι», 
αναδόχου Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 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. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75963/7524/06-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 76975/2982/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. Σας υποβάλλουµε συνηµµένα τον 2ο ΑΠΕ (σε 
υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης ασφάλτου) του έργου του θέµατος µετά του 1ου 
ΠΚΤΜΝΕ, µε την αιτιολογική-εισηγητική του έκθεσή τους, και παρακαλούµε για την έγκρισή του, 
γνωρίζοντάς σας τα εξής: - Η προτεινόµενη δαπάνη δια του 2ου Α.Π.Ε. είναι 6.560.000,00 
ευρώ, δηλαδή µε υπέρβαση 390.000,00 ευρώ του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου 
6.170.000,00 ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω της αύξησης 
της δαπάνης ασφάλτου και του αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο του 
έργου, µη απαιτουµένης της υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης για την αντιµετώπισή 
της. - Η ανάδοχος κοινοπραξία υπέγραψε δια του εκπροσώπου της ανεπιφύλακτα τον εν λόγω 
2ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ. - Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περ. Ηπείρου µε το αριθ. 
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3459/29-7-2013 έγγραφο,  διατύπωσε την σύµφωνη γνώµη της για τον 2ο ΑΠΕ και το 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ. Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης 
του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ µε την αριθ. 5/215/29-7-2013 (Θέµα 71ο) πράξη του.….».  

Στη συνηµµένη στην εισήγηση, αιτιολογική-εισηγητική έκθεση του 2ου ΑΠΕ, αναφέρονται τα 
εξής: «…. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι σε υπέρβαση και συντάχθηκε προκειµένου: - να 
τακτοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες και ποσότητες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή 
του έργου µε βάση τις επιµετρήσεις των ήδη εκτελεσµένων και τις προµετρήσεις 
υπολειπόµενων εργασιών και - να αντιµετωπιστεί το αυξηµένο ποσό των απολογιστικών 
ασφάλτου µετά του αντίστοιχου ΦΠΑ που εκτιµάται ότι θα απαιτηθεί για το έργο, το οποίο 
αποτελεί ανελαστική δαπάνη, υποχρεωτική για τον κύριο του έργου σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Το παρόν 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειµένου καθορίσει την τιµή µονάδος νέων 
εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου και δεν 
περιλαµβάνονταν στο συµβατικό τιµολόγιο. Συγκεκριµένα περιλαµβάνονται νέες εργασίες για 
την µετατόπιση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κορίτιανης, λόγω της νέας χάραξης της 
οδού. (1/ΝΤ1 έως 1/ΝΤ9). Οι νέες τιµές προέκυψαν από το Τιµολόγιο Υδραυλικών Έργων του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε- Αναπροσαρµογή Φεβρουαρίου 2009. Η τελικά προτεινόµενη δια του παρόντος 2ου 
Α.Π.Ε δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.560.000,00 ευρώ, δηλ. είναι σε υπέρβαση 
της εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης κατά 390.000,00 ευρώ, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αναγκαία επιπλέον δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου µετά του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία 
σαν ανελαστική και υποχρεωτική για τον κύριο του έργου δεν απαιτεί και την υπογραφή 
συµπληρωµατικής σύµβασης. Η προτεινόµενη τροποποίηση δεν επισύρει τροποποιήσεις σε 
στοιχεία της απόφασης ένταξης και συγκεκριµένα στα εξής: α) παραδοτέα, β)δείκτες και δεν 
θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/964/09-08-2013) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπέρβασης) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο Ελληνικού έως Καλέντζι», αναδόχου 
Κ/ξίας «ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ-∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 6.560.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση κατά € 
390.000,00 µε ΦΠΑ του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου των € 6.170.000,00 µε ΦΠΑ, που 
οφείλεται αποκλειστικά στην επιβάρυνση του έργου λόγω της αύξησης της δαπάνης ασφάλτου και 
του αντίστοιχου ΦΠΑ, η οποία είναι υποχρεωτική για τον κύριο του έργου, µη απαιτουµένης της 
υπογραφής συµπληρωµατικής σύµβασης για την αντιµετώπισή της, και υπέρ της έγκρισης των 
οποίων, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την αριθµ. 5/215/29-07-2013 (θέµα 71ο) Πράξη του και σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 3459/29-07-
2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για τον 2ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά – Μπάφρα», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε 
ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 18253/884/26-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2006ΕΠ03000010 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου» για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά - Μπάφρα», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 16/585/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 49720/4682/27-05-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 48085/4481/23-05-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 74942/7382/01-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 75277/2840/01-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 02-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή «….παρέλαβε τους φακέλους των προσφορών από τους συµµετέχοντες 
ελέγχοντας ταυτόχρονα την νοµιµοποίηση των προσώπων που τις κατέθεσαν και 
κατέγραψε αυτούς κατά σειρά προσέλευσης στον συνηµµένο πίνακα. Στη συνέχεια και 
αφού πέρασε ο προβλεπόµενος χρόνος, ο πρόεδρος της Ε.∆. ανακοίνωσε τη λήξη της 
παραλαβής, έγινε έλεγχος της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και η καταγραφή – 
καταχώρηση των δικαιολογητικών στον συνηµµένο πίνακα. Ακολούθησε η αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών και καταχώρησή τους στην οικεία στήλη του συνηµµένου 
πίνακα πρακτικού. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και 
ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς δεν βρέθηκαν προσφορές που δεν πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης. Η 
επιτροπή διαγωνισµού αφού ολοκλήρωσε την διαδικασία αναδεικνύει προσωρινό µειοδότη 
την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 15.934,96 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 2,00% 
.….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/965/09-08-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού ΚΤΕΟ – Κατσικά – Μπάφρα», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε 
ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», 
που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 15.934,96 € χωρίς Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 2,00%  
και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (2,00%) είναι συµφέρουσα, και 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

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

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι ∆ωδώνης», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 46367/1997/20-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι ∆ωδώνης» 
προϋπολογισµού 15.000,00 € µε τον ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 17/627/11-06-2013 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 
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επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 54656/5222/07-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 46434/4352/06-06-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ74944/7383/01-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 75278/2841/01-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάσθηκαν συνηµµένα το από 23-07-2013 Πρακτικό και το από 30-07-2013 Πρακτικό 
(2) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε τα οποία: 
Α) από 23-07-2013 Πρακτικό: «…. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά 
σειρά µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και 
ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο προϋπολογισµού 
προσφοράς και αφού βρήκαµε ότι αυτά έχουν καλώς, η επιτροπή ανέδειξε προσωρινό µειοδότη 
τον ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΕΤΡΟΥ που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 11.951,22 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 
και έκπτωση 2,00% ….» 
Β) 30-07-2013 Πρακτικό (2): «…. Η Επιτροπή διαπιστώνει την γνησιότητα των εγγυητικών 
συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε την ∆17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 
εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις 
στο διάστηµα των πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος στον πίνακα της 
Υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)….» 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/966/09-08-2013) 

− Την έγκριση του από 23-07-2013 Πρακτικού και του από 30-07-2013 Πρακτικού (2)  της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Ανθοχώρι 
∆ωδώνης», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΕΤΡΟΥ, που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 11.951,22 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 2,00% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΕΤΡΟΥ, και την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη 
(2%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το από 30-07-2013 Πρακτικό (2)  της Ε∆. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι 
Συρράκου προς Κοτοµίστα», προϋπολογισµού  € 150.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 47410/2023/24-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2006ΕΠ03000010 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου», για το υποέργο: «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου προς 
Κοτοµίστα», προϋπολογισµού 150.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 76823/7618/07-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76966/2979/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 47500/4428/30-07-2013 απόφαση 
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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 23/967/09-08-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού από Παλαιοχώρι Συρράκου 
προς Κοτοµίστα», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 76823/7618/07-08-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 47500/4428/30-
07-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – προστασία οικίας 
Πατσούρα στο Ελληνικό Ιωαννίνων», προϋπολογισµού  € 40.000,00 µε ΦΠΑ.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 41232/1845/30-04-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013», για το υποέργο: «Αποκατάσταση – προστασία οικίας Πατσούρα στο 
Ελληνικό Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 40.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 76822/7617/07-08-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76970/2980/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 41250/3934/05-08-2013 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 23/968/09-08-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – προστασία οικίας Πατσούρα στο 
Ελληνικό Ιωαννίνων», προϋπολογισµού 40.000 € µε τον Φ.Π.Α, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 76822/7617/07-08-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 41250/3934/05-
08-2013 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

    

 

     

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση προµήθειας τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού 
οδικού  δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (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. 76710/3100/06-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76957/2978/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση «… τη δαπάνη για την προµήθεια 
τσιµεντοσωλήνων  για επισκευές  τεχνικών  Επαρχιακού  δικτύου  ΠΕ Ιωαννίνων (Λάϊστα 
Ζαγορίου, Αγία Παρασκευή Κόνιτσας, Πάδες Κόνιτσας, Φλαµπουράρι Ζαγορίου). Η 
δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 6.000,00 Eυρώ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου "Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, 
συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου " της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. 
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Εισηγούµεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων  στην εταιρεία  
«ΑΦΟΙ  ΙΓΝΑΤΙΑ∆Η Α.Τ.Ε.Β.Ε.».». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/969/09-08-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  
δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων (Λάιστα Ζαγορίου, Αγία Παρασκευή Κόνιτσας, Πάδες Κόνιτσας, 
Φλαµπουράρι Ζαγορίου), οι οποίες θα γίνουν από το προσωπικό του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισµού δαπάνης € 6.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, 
συντήρηση, εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, 
(Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459) και  

Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑ∆Η Α.Τ.Ε.Β.Ε.», της προµήθειας των 
ανωτέρω τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, µε ποσό δαπάνης € 6.000,00 πλέον 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση προµήθειας για ελαστικά κολωνάκια υψηλής αντανακλαστικότητας, 
επαναφερόµενα, για το εθνικό δίκτυο Ιωαννίνων – Άρτας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (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. 76717/3101/06-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76949/2977/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση «… τη δαπάνη για την προµήθεια 
σε ελαστικά κολωνάκια υψηλής αντανακλαστικότητας επαναφερόµενα για το εθνικό οδικό 
δίκτυο Ιωαννίνων - Άρτας. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 6.000,00 Eυρώ µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου "Συντήρηση Οδικού 
∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. Εισηγούµεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για την 
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προµήθεια σε ελαστικά κολωνάκια υψηλής αντανακλαστικότητας επαναφερόµενα στην 
εταιρεία  «Κ. ΝΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/970/09-08-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια σε ελαστικά κολωνάκια υψηλής αντανακλαστικότητας 
επαναφερόµενα, για το εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων – Άρτας, η τοποθέτηση των οποίων θα 
γίνει από το προσωπικό του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 6.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
«Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισµού και µέσων της 
∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459) και  

Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία «Κ. ΝΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», της ως άνω προµήθειας σε 
ελαστικά κολωνάκια υψηλής αντανακλαστικότητας επαναφερόµενα για το εθνικό οδικό δίκτυο 
Ιωαννίνων - Άρτας, µε ποσό δαπάνης € 6.000,00 πλέον 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα 
(9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 77028/3132/07-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 77157/2986/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα 
µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε 
όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, 
τόνισε ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα οι 
εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. 
υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς 
επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφερε και 
πάλι το αίτηµά τους, για τα προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισε 
επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ 
προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/971/09-08-2013) 

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

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 
ΜΗΧ- 
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ - 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 ME 
121960 

 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ 
∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΡΕΝΩΝ 

422,00 519,06  

2 ΙΝΤ 
5373 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
SERVICE:ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ-
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ 250,00 307,50  

3 ΚΗΙ 
5037 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ-ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ 

100,00 123,00  

4 ΚΥ 9094 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΠΟΥΡΩΝ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΝΩΝ-
ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ-ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ 

300,00 369,00  

5 ΜΕ 
123706 

ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ ΠΙΣΩ-ΕΜΠΡΟΣ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΑΚΑΚΙΑ-ΠΥΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΑ 370,00 455,10  

6 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΛΛΑΓΗ ΒΙ∆ΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ 50,00 61,50  

7 ΚΗΥ 
9135 

ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 12 Ρ 22.5 ΤΕΜ 2 1.100,00 1.353,00 
A.ΠΑΤΟΥΝΑΣ – 
Σ. ΠΑΤΟΥΝΑΣ 
Ο.Ε. 

8 ΚΗΥ 
9135 

ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΤΙΖΑΣ 

55,00 67,65  

9 ΜΕ1219
57 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΣΩ 
∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 650,00 799,50 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

10 ΜΕ 
121975 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΝ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ (∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ) 

650,00 799,50 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

11 ΜΕ 
123710 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗ
ΡΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ:ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑ∆ΙΩΝ-ΦΙΛΤΡΩΝ-ΖΕΥΓΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΩΝ-
ΣΑΣΜΑΝ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 

215,00 264,45 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

12 ΜΕ 
121975 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 4 ΡΟΥΛΕΜΑΝ -2 ΣΕΤ ΣΤΕΓΑΝΑ 640,00 787,20 Σ.Β.Σ. ΖΟΥΚΗ 
Ο.Ε. 

13 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
6 Ε∆ΡΑΝΑ-4 ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ-2 ΦΙΛΤΡΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-2 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 785,00 965,55 Σ.Β.Σ. ΖΟΥΚΗ 

Ο.Ε. 

14 KY 5209 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ-
ΚΟ 

∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΠΙΣΩ: ΣΕΤ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ-
ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΚΑΡΩ-ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΧΩΝΙΟΥ-ΗΜΙΑΞΩΝΙΟ 
ΜΑΚΡΥ-ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΟ-ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ 
ΜΕΙΩΤΗΡΑ-ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΤ. 
ΚΟΥΤΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ-ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 
ΜΕΓΑΛΗ-ΤΣΙΜΟΥΧΟ ΠΛΑΚΑ ΜΕΩΤΗΡΑ-ΡΟΥΛΜΑΝ 
ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕΣΑΙΟ-ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΠΗΝΕΙΟΥ-
ΡΟΥΛΜΑΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΟ-ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ-ΣΕΤ ∆ΑΓΚΑΝΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΑΡ.-
∆ΑΓΚΑΝΑ ∆ΕΞΙΑ-∆ΙΣΚΟΣ ΦΡΕΝΩΝ-ΣΕΤ ΤΑΚΑΚΙΑ-
ΚΙΘΑΡΑ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΧΕΙΡ.-ΣΩΛΗΝΑΚΙ 
ΦΡΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΙΚΟ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 
ΧΩΝΙΟΥ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΖΑΝΤΑ-
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ-ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΜΠΑΝ. 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ+ΚΑΡΟΤΣΑ+ΣΑΣΙ:ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙ
ΣΤΗΡΕΣ ΣΕΤ-ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ-ΒΑΛΒΙ∆Α ΚΛΑΠΕ 
ΠΟ∆Ι-ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΓΛΥΣΙΕΡΑ-ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 
ΣΩΛΗΝΑΚΙ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΡΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΠΟΡΤΑΣ ∆ΕΞΙΟ-ΑΥΤΟΚΟΛΕΙΤΟ-ΑΥΤΟΚΟΛΕΙΤΟ-
ΑΥΤΟΚΟΛΕΙΤΟ-ΑΥΤΟΚΟΛΕΙΤΟ-ΑΥΤΟΚΟΛΕΙΤΟ-

16.563,32 20.372,88  
ΑΡΝΑΚΗΣ 
ΗΡΑΚΛΗ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΑΥΤΟΚΟΛΕΙΤΟ-ΑΥΤΟΚΟΛΕΙΤΟ-ΤΑΠΕΤΣΑΡΕΙΑ 
ΠΑΤΩΜΑ ΚΟΜΠΛΕ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΝΤΑΛ-ΠΕΝΤΑΛ 
ΓΚΑΖΙΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΚΑΖΙΟΥ-ΦΑΝΑΡΙ ΕΠΑΝΩ ΜΕ 
ΦΛΑΣ-ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΠΑΝΩ-ΦΛΑΣ ΠΛΑΙ 
ΕΠΑΝΩ+ΚΑΤΩ-ΛΑΣΠΩΤΗΡΑΣ-ΨΥΓΕΙΟ 
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ-∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΑΜΠΛΟ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΚΑΠΩ-ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΩ-ΘΗΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ-ΡΑ∆ΙΟ+ΗΧΕΙΑ+ΚΕΡΑΙΑ-
ΑΝΕΒΑΤΟΡ Ο∆ΗΓΟΥ-ΤΖΑΜΙ ΠΙΣΩ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΖΑΜΙ 
ΠΙΣΩ-ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ-
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ ∆ΕΞΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ-ΚΟΡΝΑ-ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 
ΓΩΝΙΑΚΟΣ-ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ-ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ 
∆ΕΞΙΟ-ΣΕΤ ΠΑΤΑΚΙΑ-ΚΛΙΠ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ-ΦΑΡΟΣ-
ΒΑΣΗ ΦΑΡΟΥ ΤΣΟΥΝΙ-ΦΑΝΑΡΙ ΟΓΚΟΥ ΠΛΑΙ-
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΚΟΜΠΛΕ ΑΣΤΑΡΩΜΕΝΟ+ΒΑΜΕΝΟ.     
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ: ΣΕΛΑΣΙΕ-
ΜΕΓ.ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΞΩ-ΦΙΛΤΡΟ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΜΕΤ.ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ-ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ-ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΡΟΥΣΕΩΣ-ΦΤΕΡΟ ΠΙΣΩ-
ΣΚΑΣΤΡΑ-∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΑ-ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΛΕΒΙΕ 
ΒΑΛΒΙ∆Α-ΜΕΤ. ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΥΓΡΩΝ-ΣΕΤ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ 
ΑΕΡΑ-ΛΑ∆Ι 80/90-ΛΑ∆Ι 46-ΛΑ∆Ι ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΥΓΡΑ 
ΦΡΕΝΩΝ-ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ-ΜΠΑΤΑΡΙΑ-
ΜΕΤ.ΤΙΜΟΝΙ ΠΥΞΙ∆Α-ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΦΙΛΤΡΟ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΚΕΝΤΡΙΚΑΚΙ ΤΙΜΟΝΙΟΥ-
ΜΕΤ.ΦΛΟΤΕΡ-ΣΕΤ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-
ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΟΥ∆ΑΚΙ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΡΑΚΟΡ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ-
ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΤΣΙΜΟΥΧΑ 
ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΠΑΡΤΙΚΩΦ-ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ 
ΠΑΡΤΙΚΩΦ-ΚΟΤΣΑ∆ΟΥΡΑ-ΤΑΧΥΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 
ΠΙΣΩ-ΚΟΥΖΙΝΕΤΟ ΠΑΡΤΙΚΩΦ ΠΙΣΩ-ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΤΙΚΩΦ-ΜΕΤ. ΒΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
ΚΟΜΠΛΕ-ΚΑΡΕ ΠΑΡΤΙΚΩΦ ΠΙΣΩ-ΛΑΣΤΙΧΟ 
ΦΑΝΑΡΙ ΕΜΠΡΟΣ-ΣΑΜΠΡΕΛΑ-ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ ΑΕΡΑ-
ΜΕΤ.ΚΑΖΑΝΙ ΑΕΡΑ.                                    

15 ΚΥ 5464  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΛΥΣΙ∆Α ΧΟΝ∆ΡΗ-ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΗ 680,00 836,40   

16  ΚΥ 
5192 

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ  
 ΡΕΛΕ 24Ω-ΣΠΡΕΥ Χ.Λ.-ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ 
220/24 2Α 588,00 723,24  

   ΣΥΝΟΛΟ   23.418,32 28.804,53   

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” ( Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και 
διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013.    
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 
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Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», µεταξύ των οποίων και το έργο 
ΜedLS. 

7. Την αριθµ. 10/283/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του έργου του θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην από 21-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και για τις δράσεις που αφορούν: Τεχνική και οικονοµική διαχείριση του έργου, 
συντονισµός επιτροπών και συναντήσεων, Λειτουργία Μόνιµου Γραφείου Τύπου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε σχολεία 
(field analysis), Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε επιχειρήσεις (desk analysis), 
Υποστήριξη στη συγγραφή, µετάφραση και διανοµή του Εγχειριδίου MedLS, Συµβολή στη 
συγγραφή, µετάφραση και διανοµή σε τοπικό επίπεδο του Οδηγού Μελών του ∆ικτύου 
ΜedLS και Στελέχωση Γραφείου Πληροφόρησης Επιχειρηµατικών και Ευρύτερου Κοινού 
στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την αριθµ. 15/538/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
µαταιώθηκε ο ανωτέρω ανοιχτός διαγωνισµός της Περιφέρειας Ηπείρου, µετά από 
υπόδειξη του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, Β) 
εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του ως άνω διαγωνισµού, µε τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξής του και ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης και Γ) καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη του 
έργου του θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως επανασυντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και ελέγχθηκαν 
από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 45661/1982/17-05-2013 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 66773/2834/10-07-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67048/2499/10-07-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση το από 11 Ιουνίου 
2013 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, το οποίο αφορά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, που υποβλήθηκαν, στα 
πλαίσια του διαγωνισµού, για την ανάδειξη Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου 
‘MedLS: Mediterranean Life Style’ (MedLS: Μεσογειακός Τρόπος Ζωής), του 
Προγράµµατος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007- 2013», στον 
Άξονα Προτεραιότητας 3 : Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος 
και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής, (Αριθ. διαγωνισµού : 3, Αρ.πρωτ. 
προκήρυξης: οικ.47776 /2037 /22-5-2013). 

Στο ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…..  ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
     Της συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάδειξη συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου 
“Mediterranean Life Style (MedLS: Μεσογειακός Τρόπος Ζωής)”, προϋπολογισµού 
δαπάνης Σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και δεκατέσσερα 
λεπτά (44.586,14 ΕΥΡΩ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά. Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε 
ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% 
από εθνικούς πόρους. 

 (Αριθµός διακήρυξης: 47776/2037/22-5-2013) 

Στα Ιωάννινα  την 11η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτήθηκε 
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µε την υπ’ αριθµ. 10/283/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 

1. Βασδέκης Ευστάθιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρόεδρος της Επιτροπής, 

2. Βλάχου Ελένη, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και  

3. Τσέντζου Παρασκευή, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι: 

1. Κα Ντούµα Έρρικα, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, που συµµετέχει στο διαγωνισµό, 

2. Κος Κορµπής Σταύρος, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας PLANTECH Ε.Π.Ε. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, που συµµετέχει στο διαγωνισµό, 

3. Κα Τριάντου Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Αναθέτουσας Αρχής και 

4. Κα Μαυριά Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η επιτροπή έως και τις 11/06/2013 και ώρα 11:00 π.µ καταληκτική ηµέρα και ώρα 
υποβολής προσφορών δέχτηκε τις προσφορές των :  

1. STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2. ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3. PLANTECH Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Που στο εξής θα αναφέρονται ως: 

Α/Α Λεκτικό ΑναφοράςΕπωνυµία  

1 Π1 STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2 Π2 ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3 Π3 PLANTECH Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγιση των προσφορών και την µονογραφή των φακέλων των υποβαλλόµενων 
δικαιολογητικών.  

Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου την εποµένη ηµέρα στον ίδιο 
χώρο για την αποσφράγιση, την αξιολόγηση και την βαθµολόγηση  των τεχνικών προσφορών. 

Στα Ιωάννινα  την 12η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, συνήλθε σε συνέχεια της διακοπείσας 
συνεδρίασης. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι: 

1. Κα Τριάντου Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Αναθέτουσας Αρχής και 

2. Κος Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

      Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής τέθηκαν τρία θέµατα. 

1. Αποσφράγιση και µονογραφή κατά φύλλο των τεχνικών προσφορών. 
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2. Έλεγχος των βιογραφικών σηµειωµάτων. 

3. ∆ιευκρινίσεις από τον κ. ∆ηµήτριο Σιώλο, Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου αναφορικά µε το θέµα του γνησίου υπογραφής των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων 
και λοιπών θεµάτων που προέκυψαν. 

Θέµα 1ο  

Η επιτροπή παρέλαβε από την υπηρεσία  τους φακέλους των τεχνικών προσφορών και 
αφού τους αποσφράγισε προέβη στη µονογραφή των φύλλων των υποβληθέντων τεχνικών 
προσφορών.   

Θέµα 2ο  

    Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των βιογραφικών σηµειωµάτων διαπιστώνοντας τα 
ακόλουθα: 

Η προσφορά  Π3 (τρία): 

• ∆εν πληροί το ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας και ειδικότερα 
στην παράγραφο 2.1.1 της διακήρυξης όπου αναφέρεται ρητά η τεκµηρίωση µε διετή 
(2) τουλάχιστον εµπειρία των 2/3 του αριθµού των µελών της Οµάδας Έργου, ήτοι 
οχτώ (8) ατόµων (Η Οµάδα Έργου της προσφοράς Π3 αποτελείται από δώδεκα (12) 
άτοµα, οπότε τα 2/3 των µελών της αφορούν οχτώ (8) άτοµα). 

Θέµα 3ο  

      Σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ΦΕΚ 237/5-12-2012, περί 
Ρυθµίσεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ (άρθρο 3, παρ. 5): 

 «Η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 
ακόµα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» 

Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, η επιτροπή λαµβάνει ως έγκυρες τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που δεν 
περιλαµβάνουν το γνήσιο υπογραφής. 

Μετά την εξέταση των παραπάνω θεµάτων, η επιτροπή: 

α) χαρακτηρίζει την προσφορά Π3 (τρία) ως απορριπτέα εφόσον δεν πληροί το ποιοτικό 
κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας, κριτήριο που σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.1.1 της διακήρυξης η έλλειψή του επισύρει την ποινή αποκλεισµού από την διαδικασία του 
διαγωνισµού, 

β) κάνει αποδεκτές τις προσφορές Π1 (ένα) και Π2 (δύο). 

Ακολούθως, η επιτροπή  παρέδωσε τους φακέλους των προσφορών στην υπηρεσία προς 
φύλαξη και αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου για την αξιολόγηση και την βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών . 

Στα Ιωάννινα  την 18η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, συνήλθε σε συνέχεια της διακοπείσας 
συνεδρίασης. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι: 

1. Κα Τριάντου Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Αναθέτουσας Αρχής και 

2. Κος Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

       Κατά τη συνεδρίαση, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των 
αποδεκτών τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η 
προκήρυξη του έργου.  

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ



 - 42 - 

Ο πίνακας βαθµολογίας που προέκυψε έχει ως εξής: 

Πίνακας 1. Βαθµολογία Προσφορών 

Το παρόν πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης θα διαβιβαστεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
του διαγωνισµού για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ …..» 

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

10. Το από 30-07-2013 Υπόµνηµα της εταιρείας PlanTech Ε.Π.Ε., που υποβλήθηκε προς την 
Ο.Ε., µε Θέµα: «∆ιαγωνισµός για το έργο “Μediterranean Life Style”» {έγγραφο 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74046/2809/30-09-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε. 
(συσχετισµένο µε το αριθµ. πρωτ. εισ. 67048/2499/10-07-2013)}, στο οποίο αναφέρονται 
επί λέξει τα εξής: 

«……. Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 δεχτήκαµε ένα Email από το Λογαριασµό Ηλεκτρονικού 
Ταχυδροµείου u11903@minagric.gr στο οποίο υπήρχε συνηµµένο ανυπόγραφο πρακτικό 
χωρίς αριθµό πρωτοκόλλου για το έργο Mediterranean Life Style (MedLS: Μεσογειακός 
Τρόπος Ζωής)", προϋπολογισµού δαπάνης Σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι 
ΕΥΡΩ και δεκατέσσερα λεπτά (44.586,14 ΕΥΡΩ). Αγνοήσαµε το παραπάνω Email διότι 
σύµφωνα µε την προκήρυξη: 

« .....Με την 10/283/26-3-2013 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής έχει συσταθεί Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Η διενέργεια του διαγωνισµού περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόµενο του 
υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

% 

Π1 Π2 

Α 
Μεθοδολογία και Τεχνικές υλοποίησης 
του έργου 

70 70 70 

Α1 
Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις 
φάσης υλοποίησης 

30 30 30 

Α2 Αντίληψη και κάλυψη των απαιτήσεων 20 20 20 

Α3 ∆ιαχείριση και Τεχνική υποστήριξη 20 20 20 

Β Οργάνωση και ∆ιοίκηση του έργου 30 30 34 

Β1 
Οργάνωση, υποστήριξη και συνοχή των 
εργασιών του έργου 

10 10 10 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του 
οργανωτικού σχήµατος 

10 10 11 

Β3 
Πληρότητα και συµπληρωµατικότητα της 
Οµάδας Έργου 

10 10 13 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 100 104 
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2. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3. Αξιολόγηση  Οικονοµικής  Προσφοράς,  που  βασίζεται στο περιεχόµενο  του 
υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

4. Τελική Αξιολόγηση 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού σε κάθε, στάδιο διενέργειας τον διαγωνισµού 
καταρτίζει πρακτικό και στη συνέχεια κοινοποιεί τις αποφάσεις µαζί µε τα Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας σε όλους τους συµµετέχοντες. Η κοινοποίηση των αποφάσεων γίνεται 
µέσω τηλεοµοιοτυπίας στους συµµετέχοντες και µέσω της διαδικτυακής πύλης της 
Περιφέρειας Ηπείρου καθώς και στη ∆ιαύγεια. 

Οι συµµετέχοντες λαµβάνουν πλήρη γνώση µε τον ανωτέρω τρόπο ...... » 

Μέχρι σήµερα δεν έχει τηρηθεί η ∆ιαδικασία που ορίζει η διακήρυξη, και αν είναι ορθό το 
πρακτικό τότε έχει κοινοποιηθεί παράτυπα όπως επίσης είναι και παράτυπες οι ∆ιαδικασίες 
που τηρήθηκαν αφού η ∆ιακήρυξη είναι ξεκάθαρη και η Ηµεροµηνία της ∆ιακήρυξης είναι 
τέτοια που θα επέτρεπε την ενσωµάτωση αλλαγών που έγιναν στο Θεσµικό Πλαίσιο. 

Επανερχόµαστε λοιπόν στο παράτυπο πρακτικό σύµφωνα µε το οποίο η εταιρεία µας είχε 
αποκλειστεί διότι: 

«∆εν πληροί το ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας και ειδικότερα στην 
παράγραφο 2.1.1 της διακήρυξης όπου αναφέρεται ρητά η τεκµηρίωση µε διετή (2) 
τουλάχιστον εµπειρία των 2/3 του αριθµού των µελών της Οµάδας Έργου, ήτοι οχτώ (8) 
ατόµων (Η Οµάδα Έργου της προσφοράς Π3 αποτελείται από δώδεκα (12) άτοµα, οπότε τα 
2/3 των µελών της αφορούν οχτώ (8) άτοµα).» 

Το εν λόγο κριτήριο αναφέρει: 

« .... Ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας: 

Το κριτήριο αυτό πληρούται εφόσον τεκµηριώνεται αφενός η ολοκλήρωση ενός ή 
περισσοτέρων έργων, µε φυσικό αντικείµενο παροχή υπηρεσιών σε θέµατα ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων και αφετέρου πενταετής (5) τουλάχιστον εµπειρία του Υπευθύνου Έργου και η 
διετής (2) τουλάχιστον εµπειρία των 2/3 του αριθµού των µελών της Οµάδας Έργου.» 

Σε επικοινωνία µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής µας ανακοίνωσε ότι «έπρεπε να διαθέτουν 
διετή εµπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα». 

Από την διατύπωση της παραγράφου προκύπτει ότι είναι προαπαιτούµενη η επαγγελµατική, 
πενταετής και διετής τουλάχιστον εµπειρία του Υπεύθυνου και των µελών της οµάδας έργου 
γενικά (στο επάγγελµα που ασκούν νόµιµα) και όχι ειδικά στην παροχή υπηρεσιών σε θέµατα 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 

Εφόσον αυτό προαπαιτείτο έπρεπε στο δεύτερο σκέλος των προαπαιτούµενων (αφενός ... 
αφετέρου) να προβλεφτεί: «στην παροχή υπηρεσιών σε θέµατα ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων». 

Με την υπάρχουσα διατύπωση το δεύτερο σκέλος των προαπαιτούαενων (αφετέρου) 
συντακτικά µένη αναπόδοτο και δεν συγκεκριµενοποιείται, δηλαδή το ως προς τι 
ειδικότερα προαπαιτείται η εξειδίκευση. 

Βεβαίως στα επίσηµα δηµόσια κείµενα δεν ισχύει ο κανόνας «ότι ευκόλως εννοείται, 
παραλείπεται» 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η Οµάδα έργου που καταθέσαµε καλύπτει πλήρως την διετή 
Εµπειρία που ζητά η προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού. 

Ακόµα όµως και στην περίπτωση που απαιτούσε εµπειρία σε «Ευρωπαϊκά προγράµµατα» 
δηλαδή σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. την διαθέτουµε και έπρεπε να 
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ζητηθούν διευκρινήσεις, αφού είναι αδύνατον από ένα Βιογραφικό να συνάγεις ασφαλές 
συµπέρασµα για το ποια έργα έχουν χρηµατοδοτηθεί από την Ε.Ε. 

Και ενώ η επιτροπή έκανε εικασίες σχετικά µε την επαγγελµατική εµπειρία της οµάδας έργου 
παρέβλεψε το γεγονός ότι κανείς συνυποψήφιος δεν διαθέτει στην οµάδα έργου 
∆ηµοσιογράφο, και δεδοµένου ότι ένα ολόκληρο πακέτο εργασίας αφορά τη λειτουργία 
γραφείου τύπου πως είναι δυνατόν να το υλοποιήσουν !!!  

Επίσης η επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της ότι η προκήρυξη διαγωνισµού µε αντικείµενο την 
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης αποτελεί κανονιστική πράξη που διέπει τη δηµοπρασία και 
δεσµεύει τόσο τους διαγωνιζόµενους όσο και την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί το 
διαγωνισµό, γι' αυτό και οι κανόνες που ισχύουν κατά τη διαδικασία των δηµοσίων 
διαγωνισµών θεωρούνται ως κανόνες δηµοσίας τάξεως και αναγκαστικής ισχύος. 

Περαιτέρω, οι διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων υπόκεινται στην τήρηση των 
αρχών: α) της αυστηρής τυπικότητας της διαδικασίας, β) της διαφάνειας, και γ) της ίσης 
µεταχείρισης και απαγόρευσης διακρίσεων, οι οποίες επιβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή 
την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των όρων της Προκήρυξης του διαγωνισµού, µη 
επιτρεποµένης της µεταβολής αυτών µετά την δηµοσίευση της Προκήρυξης (∆ΕΚ C-496/99 
Succhi di Fruta Spa σκ. 108 εποµ., C57/01 Μακεδονικό Μετρό. σκ. 51). Σύµφωνα δε µε τις 
αρχές της διαφάνειας και της αµεροληψίας η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται στην εφαρµογή 
των όρων της προκήρυξης κατά τρόπο αντικειµενικό και ενιαίο για όλους τους 
προσφέροντες (∆ΕΚ C- 448/01 Wienstrom σκ. 48-49). 

Σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα. οι όροι της προκήρυξης του επίµαχου διαγωνισµού δεσµεύουν 
απολύτως τόσο την αναθέτουσα αρχή, όσο και τους διαγωνιζόµενους (ΣτΕ 3760/1992, 
4231/00 7µ). 

Τούτων δοθέντων, η αναθέτουσα αρχή δεσµεύεται απολύτως από τους όρους της προκήρυξης 
βάσει των οποίων διεξάγεται η συγκεκριµένη διαδικασία ανάθεσης και υποχρεούται να 
εφαρµόσει αυτούς πιστά, περιοριζόµενης συνεπώς της άσκησης της διακριτικής της ευχέρειας 
αυστηρά εντός των ορίων που θέτουν οι όροι αυτοί. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούται να 
διενεργήσει µε επιµέλεια όλες τις διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες που αφορούν τη 
διενέργεια του διαγωνισµού, όπως ακριβώς αυτές περιγράφονται στην προκήρυξη αυτού 
(ΟλΣτΕ  1415/2000, 966/1998. ΕλΣυν 222/2010, 31,105/2003). 

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρα), η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει την εξουσία ή 
διακριτική ευχέρεια να παρεκκλίνει από τους όρους διενέργειας του διαγωνισµού ή να 
µεταβάλλει αυτούς κατά τη διενέργεια αυτού, διότι τούτο θα ήταν αντίθετο προς την αρχή 
της διαφάνειας, καθώς και την αρχή της ίσης και µη διακριτικής µεταχείρισης, ειδικότερη 
έκφανση των οποίων αποτελεί η αρχή της αυστηρής τυπικότητας της διαδικασίας. 

Σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα η Εταιρεία Stratis: 

1. ∆εν έχει γνήσιο Υπογραφής στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 3.2.1 
«ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

2. Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5.3 «ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ….. Ενδεικτικά η 
προσφορά απορρίπτεται όταν: …… «∆εν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα περιεχόµενα των 
φακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δεν έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη διακήρυξη αλλά παρατύπως περιλαµβάνονται σε µια µόνο Υ.∆. 

3. ∆εν Υπάρχει ∆ηµοσιογράφος στην Οµάδα Έργου οπότε σύµφωνα µε το εδάφιο 3.5.3 
«ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ∆εν πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής ή δεν 
αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η οικονοµική φερεγγυότητα και 
τεχνική ικανότητα του προσφέροντα. 
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4. ∆εν Καλύπτει τις νοµικές απαιτήσεις του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου2008) 
και συγκεκριµένα του Άρθρου 12. εδάφιο 3 σύµφωνα µε το οποίο η Λειτουργία Γραφείου 
Τύπου προϋποθέτει πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435 

Η Εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε. 

1.  ∆εν έχει καταθέσει Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των µελών του ∆.Σ. σχετικά µε τις περιπτώσεις 
(α)-(ε) και (ια)/(ιδ) του εδαφίου 2.1.2 «Αποκλεισµός Υποψηφίων) σελίδα 21 της 
διακήρυξης: …. Στις περιπτώσεις (α)-(ε) και (ια) / (ιδ) αποκλεισµός του διαγωνιζοµένου 
νοµικού προσώπου ή και της ένωσης ή κοινοπραξίας στην οποία αυτό συµµετέχει 
επέρχεται αν στο αδίκηµα ή παράπτωµα έχει υποπέσει διαχειριστής του (σε περίπτωση 
οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης) ή ο πρόεδρος ή ο 
διευθύνων σύµβουλος ή τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο νόµιµος 
εκπρόσωποι (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας), ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη 
διοίκηση του (σε κάθε άλλη περίπτωση), και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει 
την οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό 
από τα παραπάνω. 

2. ∆εν έχει καταθέσει Βιογραφικά της οµάδας έργου στα δικαιολογητικά έτσι ώστε να 
κρίνετε αν πληρείται η Τεχνική Ικανότητα ανάληψης του Έργου 

3. ∆εν έχει καταθέσει στα ∆ικαιολογητικά Υ.∆. των Εξωτερικών συνεργατών που 
περιλαµβάνονται στην Οµάδα Έργου από όπου θα προκύπτει η συναίνεση τους αλλά και η 
δέσµευση τους για τους όρους του διαγωνισµού 

4. ∆εν έχει ∆ηµοσιογράφο στην Οµάδα Έργου οπότε αµφισβητείται η ικανότητα τους να 
υλοποιήσουν το Φυσικό Αντικείµενο του «Γραφείου Τύπου» 

5. ∆εν Καλύπτει τις νοµικές απαιτήσεις του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/5 Αυγούστου2008) 
και συγκεκριµένα του Άρθρου 12, εδάφιο 3 σύµφωνα µε το οποίο η Λειτουργία Γραφείου 
Τύπου προϋποθέτει πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435 

Για την PlanTech ΕΠΕ …….» 
………………………………………………………………………………………………….  

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, λαµβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, εισηγήθηκε να αναπεµφθεί η υπόθεση στην Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, για τη σύνταξη σχετικού Πρακτικού, ώστε να αξιολογηθεί και η προσφορά 
της εταιρείας PlanTech Ε.Π.Ε., δεδοµένου ότι πληροί το ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και 
επαγγελµατικής επάρκειας. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/972/09-08-2013) 

Αναπέµπει στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life 
Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισµού € 
44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN 
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013, 

το φάκελο της υπόθεσης (Πρακτικό Ι/18-06-2013 της Ε.∆. και το υποβληθέν στην Οικονοµική 
Επιτροπή, από 30-07-2013 Υπόµνηµα της εταιρείας PlanTech Ε.Π.Ε.), για τη σύνταξη 
σχετικού Πρακτικού, µε την αξιολόγηση και της προσφοράς της εταιρείας PlanTech Ε.Π.Ε., 
επειδή 

Κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση µη πληρότητας του ποιοτικού κριτηρίου τεχνικής και 
επαγγελµατικής επάρκειας για την εταιρεία PlanTech Ε.Π.Ε., συµµετέχουσα στον ως άνω 
διαγωνισµό εταιρεία, η οποία πληροί το ως άνω ποιοτικό κριτήριο, σύµφωνα µε τη διακήρυξη 
του διαγωνισµού και ειδικότερα ως προς την εµπειρία των 2/3 του αριθµού των µελών της 
οµάδας έργου. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής σκεπτικό: «Συµφωνώ 
και εγκρίνω το Πρακτικό Ι/2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, όπως υποβλήθηκε και 
προτείνω να συνεχισθεί ο διαγωνισµός σε όφελος του έργου, δεδοµένου ότι ήδη έχει 
µαταιωθεί ο αρχικός και επαναπροκηρύχθηκε, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, 
βάσει της οποίας ακριβώς, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού συνέταξε το ως άνω Πρακτικό. Ο 
συγκεκριµένος διαγωνισµός και η διαδικασία του, διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 
στο άρθρο 15 («∆ιοικητικές προσφυγές») του οποίου, προβλέπονται και περιγράφονται οι 
τρόποι και οι διαδικασίες υποβολής αντιρρήσεων και ενστάσεων σε κάθε διαγωνιστικό στάδιο. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος, έχει τη δυνατότητα υποβολής  ένστασης σε κάθε στάδιο του 
διαγωνισµού. Η ένσταση παραλαµβάνεται από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας, και 
εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών, ή από τον αρµόδιο 
νοµικής υποστήριξης. Η εξέταση της ένστασης καταλήγει σε γνωµοδότηση/εισήγηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας προς την Οικονοµική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής απόφασης. 
Κατά συνέπεια το υποβληθέν Υπόµνηµα, δεν εµπίπτει στο θεσµικό πλαίσιο, όπως 
περιγράφηκε ανωτέρω.».  
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση των Πρακτικών Ι/10-06-2013 και ΙΙ/02-08-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοικτού διαγωνισµού για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ολοκληρωµένη 
Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων 
της Περιφέρειας Ηπείρου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», µε Κωδικό ΟΠΣ: 369409.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 9/268/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την 
οικονοµικά συµφερότερη προσφορά, για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο 
«Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών 
Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού € 156.995,93 χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 
193.105,00 µε ΦΠΑ, πλέον ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης € 46.565,98 (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είναι 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ µε Κωδικό ΟΠΣ: 369409, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 22779/1185/11-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
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σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 152.791/ΨΣ4462-Β/31-10-2012 διατύπωση σύµφωνης γνώµης 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, για τα σχέδια των τευχών 
δηµοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου και Β) Συγκροτήθηκαν και ορίσθηκαν 
τα µέλη των Επιτροπών ∆ιενέργειας του διαγωνισµού & αξιολόγησης των προσφορών και 
Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου, για τον ανωτέρω ανοικτό διεθνή διαγωνισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθµ. 11/362/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε η αριθµ. 9/268/13-03-2013 απόφασή της, ως προς το σκέλος 
αυτής που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των 
προσφορών, του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76374/3194/05-08-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76691/2973/06-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία η Υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση τα µε αρ. 1/10-06-2013 και 2/13-06-2013 
πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών 
και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας «01 – 
Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ», τα οποία αφορούν στον έλεγχο των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών. (Αριθ. διαγωνισµού: 4, Αρ.πρωτ. προκήρυξης: 32516/ 1544 
/8-4-2013). 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, 
επανέλαβε την παρατήρηση που είχε κατατεθεί και στις αριθµ. 9/268/13-03-2013 και 
11/362/03-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ως εξής: «Επισηµαίνουµε και πάλι 
ότι η αξιοποίηση πιστώσεων µέσα από την υλοποίηση προγραµµάτων που ιδιαίτερα 
περιλαµβάνουν soft ενέργειες, επιβάλλεται να είναι ενταγµένες στο συνολικότερο σχεδιασµό 
της Περιφέρειας και σε στοχευµένα ιεραρχηµένες δράσεις.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/973/09-08-2013) 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/10-06-2013 και ΙΙ/02-08-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοικτού 
διεθνή διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικά συµφερότερη προσφορά, για το έργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και 
Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού € 156.995,93 
χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 193.105,00 µε ΦΠΑ, πλέον ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης € 46.565,98 (χωρίς 
ΦΠΑ), το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ µε Κωδικό ΟΠΣ: 369409, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Άξονα Προτεραιότητας «01 – Βελτίωση 
της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ», 

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, και σύµφωνα µε τα οποία:  

Α. Πρακτικό Ι/10-06-2013 (Παραλαβή & αποσφράγιση): η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού 
παρέλαβε τους φακέλους των δεκατριών (13) Προσφορών που υποβλήθηκαν, ήτοι των: REALIZE 
A.E., ALTANET  Α.Ε., IMC Α.Ε, ENTERSOFT  Α.Ε., IKNOWHOW Α.Ε., VISION SOLUTIONS 
Α.Ε., KNOWLEDGE Α.Ε., OTS Α.Ε., NEUROPUBLIC Α.Ε., ΩMEGA Α.Ε., Στρατηγικές και ∆ράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. Αφοι Τερζή Ο.Ε., ISOSOFT Α.Ε. – EU.C.A.T. A.E.και COMITECH 
Α.Ε. – DOTSOFT Α.Ε., και αφού έλεγξε και διαπίστωσε την εµπρόθεσµη κατάθεση όλων των 
ανωτέρω προσφορών,  προχώρησε  δηµόσια στην αρίθµηση των φακέλων των Προσφορών και 
στην αποσφράγισή τους. Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλεγξε και διαπίστωσε ότι οι ενιαίοι 
φάκελοι όλων των προσφορών περιείχαν τρεις επιµέρους ανεξάρτητους φακέλους σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παράγραφο Β.3.2 της ∆ιακήρυξης, µονόγραψε όλους τους επιµέρους φακέλους και 
αποσφράγισε τους φακέλους των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, µονόγραψε και σφράγισε όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία που περιέχονταν στο φάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής κάθε 
Προσφοράς, ενώ οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών, µαζί µε τους σφραγισµένους φάκελους 
των Τεχνικών Προσφορών και τα περιεχόµενα των φακέλων  των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, 
παραδόθηκαν προς φύλαξη. Κατόπιν, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποφάσισε να συνεδριάσει εκ 
νέου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και όρισε ηµεροµηνίες κατά τις οποίες οι υποψήφιοι 
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ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των 
άλλων προσφορών. 
 
Β. Πρακτικό ΙΙ/02-08-2013 (Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής): Αρχικά, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής των δεκατριών (13) Προσφορών που 
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα (ανωτέρω υπό στ. Α.), ως προς την αριθµητική πληρότητα και 
εγκυρότητα τους σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Β4.1.1. του 
τεύχους Β της προκήρυξης και διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές είναι σύµφωνες µε τις 
απαιτήσεις της προκήρυξης ως προς την αριθµητική πληρότητα και τυπική εγκυρότητα των 
προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, έχοντας υπόψη τα τεύχη Προκήρυξης του 
∆ιαγωνισµού και τα συνηµµένα Παραρτήµατα – Υποδείγµατα αυτού, καθώς και τη σχετική 
Νοµοθεσία, κατέγραψε στο Πρακτικό ΙΙ τις γενικές διαπιστώσεις της και στη συνέχεια προχώρησε 
για καθένα των διαγωνιζοµένων, στον ενδελεχή έλεγχο του περιεχοµένου του φακέλου των 
δικαιολογητικών, ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων των όρων και προδιαγραφών της 
προκήρυξης και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής. Μετά τον ανωτέρω 
έλεγχο και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό ΙΙ/02-08-2013, η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού, οµόφωνα εισηγείται: Α) Οι προσφορές: Π2 της εταιρείας ALTANET Α.Ε., Π3 της 
εταιρείας  IMC Α.Ε., Π5 της εταιρείας IKNOWHOW Α.Ε., Π7 της εταιρείας KNOWLEDGE Α.Ε., Π8 
της εταιρείας OTS Α.Ε., Π9 της εταιρείας NEUROPUBLIC Α.Ε. και Π10 της εταιρείας ΩMEGA Α.Ε., 
να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, της αξιολόγησης  των φακέλων 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ενώ Β) Οι προσφορές: Π1 της εταιρείας REALIZE A.E., Π4 της 
εταιρείας ENTERSOFT Α.Ε., Π6 της εταιρείας VISION SOLUTIONS Α.Ε., Π11 της ένωσης 
εταιρειών Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. - Αφοι Τερζή Ο.Ε., Π12 της 
ένωσης εταιρειών ISOSOFT A.E. - EU.C.A.T. A.E. και Π13 της ένωσης εταιρειών COMITECH Α.Ε. 
– DOTSOFT Α.Ε., να απορριφθούν για τους λόγους που αναλύθηκαν στο Πρακτικό ΙΙ/02-08-2013. 

− Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, Πρακτικό Ι/10-06-2013 (Παραλαβή & αποσφράγιση) και Πρακτικό ΙΙ/02-
08-2013 (Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής), της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

στον ανοιχτό διαγωνισµό για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ολοκληρωµένη 
Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε 
Κωδικό ΟΠΣ: 369409, και στο επόµενο στάδιο αυτού που αφορά στον έλεγχο των φακέλων 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

Α) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των διαγωνιζοµένων: 1) της εταιρείας ALTANET Α.Ε., 2) της 
εταιρείας IMC Α.Ε., 3) της εταιρείας IKNOWHOW Α.Ε., 4) της εταιρείας KNOWLEDGE Α.Ε., 5) της 
εταιρείας OTS Α.Ε., 6) της εταιρείας NEUROPUBLIC Α.Ε. και 7) της εταιρείας ΩMEGA Α.Ε.,  

Β) απορρίπτονται, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο επισυναπτόµενο  στην 
παρούσα απόφαση, Πρακτικό ΙΙ/02-08-2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων: 1) της εταιρείας REALIZE A.E., 2) της εταιρείας ENTERSOFT Α.Ε., 3) της 
εταιρείας VISION SOLUTIONS Α.Ε., 4) της ένωσης εταιρειών «Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε. - Αφοί Τερζή Ο.Ε.», 5) της ένωσης εταιρειών «ISOSOFT A.E. - EU.C.A.T. 
A.E.» και 6) της ένωσης εταιρειών «COMITECH Α.Ε. – DOTSOFT Α.Ε.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

        6. Ζούµπας Στέφανος  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών  του έργου:« Ολοκληρωµένη 
Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της 

Περιφέρειας Ηπείρου». 
 

 

Στην Άρτα σήµερα 10/06/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) η Επιτροπή  

που συγκροτήθηκε µε τις αριθ.9/32/13-03-2013 και 11/362/03-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  αποτελούµενη από τους: 

1. Σακκά Ευάγγελο ως Πρόεδρο, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

2. Γέροντα Αλέξανδρο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

3. Κατέρο ∆ηµήτριο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                                   

4. Ρούκο Χρήστο ως µέλος, εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ                                         

5. Χαµπίπη ∆ηµήτριο ως µέλος, εκπρόσωπο του Οικονοµικού επιµελητηρίου  

για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγησης των προσφορών  του έργου: «Ολοκληρωµένη 

Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας 

Ηπείρου»(τον οποίο προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου Αναθέτουσα Αρχή) µε βάση την αριθ.9/268/13-

03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας τους φακέλους των δεκατριών 

(13)  Προσφορών  που υποβλήθηκαν οι οποίες είναι: 

α/α ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ 

1. REALIZE A.E 07/06/2013 54347/4422 

2. ALTANET Α.Ε 07/06/2013 54358/4424 

3. IMC Α.Ε 07/06/2013 54387/4426 

4. ENTERSOFT Α.Ε 07/06/2013 54715/4447 
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5. IKNOWHOW Α.Ε 10/06/2013 51874/4450 

6. VISION SOLUTIONS Α.Ε 10/06/2013 54921/4453 

7. KNOWLEDGE Α.Ε 10/06/2013 55057/4468 

8. OTS Α.Ε 10/06/2013 55069/4469 

9. NEUROPUBLIC Α.Ε 10/06/2013 55073/4470 

10.ΩMEGA Α.Ε 10/06/2013 55123/4472 

11. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕ 

10/06/2013 55128/4473 

12. ISOSOFT Α.Ε 07/06/2013 54813/2326 

13. COMITECH –DOTSOFT 10/06/2013 55134/4475 

 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη  το τεύχος ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού µετά των συνηµµένων 

Παραρτηµάτων – Υποδειγµάτων αυτού  και τη σχετική Νοµοθεσία: «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου» 

κ.λ.π και αφού έλεγξε και διαπίστωσε την εµπρόθεσµη κατάθεση όλων των ανωτέρω προσφορών,  

προχώρησε  δηµόσια στην αρίθµηση των φακέλων των Προσφορών και στην αποσφράγισή τους.  

Στην συνέχεια η Επιτροπή αφού έλεγξε και διαπίστωσε ότι οι ενιαίοι φάκελοι όλων των 

προσφορών περιείχαν τρεις επιµέρους ανεξάρτητους φακέλους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο Β.3.2 της ∆ιακήρυξης, µονόγραψε όλους τους επιµέρους φακέλους  και αποσφράγισε τους 

φακέλους των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. 

Ακολούθως η Επιτροπή µονόγραψε και σφράγισε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία που περιέχονταν 

στο φάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής κάθε Προσφοράς. Τέλος οι φάκελοι των Οικονοµικών 

Προσφορών τοποθετήθηκαν σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος αφού σφραγίστηκε και µονογράφτηκε από 

την Επιτροπή παραδόθηκε µαζί µε τους σφραγισµένους φάκελους των Τεχνικών  Προσφορών και τα 

περιεχόµενα των φακέλων  των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής , στο Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας 

για να φυλαχθούν σε ασφαλές σηµείο της Υπηρεσίας. 

Μετά το πέρας των ως άνω εργασιών και κλίνοντας την συνεδρίαση, η Επιτροπή αποφάσισε 

οµόφωνα: 

1. Να συνεδριάσει εκ νέου στις 13-06-2013 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών  

2. Να προσκληθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι του έργου, οι οποίοι κατέθεσαν τους φακέλους 

προσφορών και επιθυµούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών, να 

προσέλθουν στις παρακάτω ηµεροµηνίες στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) τους ενώπιον της Επιτροπής . 
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Λόγω του µεγάλου αριθµού των συµµετεχόντων και για την διευκόλυνση της διαδικασίας 

αποφασίστηκε οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν σε δύο οµάδες τις αντίστοιχες ηµέρες όπως αναφέρεται  

παρακάτω: 

Στις 14/06/2013 και από ώρα 10 π.µ µέχρι 12 το µεσηµέρι θα δύναται να πληροφορηθούν το 

περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής οι εταιρείες: 

1. REALIZE A.E 

2. ALTANET Α.Ε 

3. IMC Α.Ε 

4. ENTERSOFT Α.Ε 

5. IKNOWHOW Α.Ε 

6. VISION SOLUTIONS Α.Ε 

7. KNOWLEDGE Α.Ε 

Στις 17/06/2013 και από ώρα 10 π.µ µέχρι 12 το µεσηµέρι θα δύναται να πληροφορηθούν το 

περιεχόµενο των φακέλων των δικαιολογητικών συµµετοχής οι εταιρείες : 

1. OTS Α.Ε 

2. NEUROPUBLIC Α.Ε 

3. ΩMEGA Α.Ε 

4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕ 

5. ISOSOFT Α.Ε 

6. COMITECH –DOTSOFT 

 

 

Άρτα    10/06/2013 

Η Επιτροπή 

             Σακκάς Ευάγγελος 

Γέροντας Αλέξανδρος 

             Κατέρος ∆ηµήτριος 

             Ρούκος Χρήστος 

Χαµπίπης ∆ηµήτριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 
 

Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών  του έργου:« 
Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών 

Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου». 
 
 
 

Στην Άρτα σήµερα 13/6/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. έπειτα από πρόσκληση του προέδρου, 
συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
(Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) η Επιτροπή  που συγκροτήθηκε µε τις αριθ.9/32/13-03-2013 και 
11/362/03-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  αποτελούµενη 
από τους: 

1. Σακκά Ευάγγελο ως Πρόεδρο, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

2. Γέροντα Αλέξανδρο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

3. Κατέρο ∆ηµήτριο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                                   

4. Ρούκο Χρήστο ως µέλος, εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ                                         

5. Χαµπίπη ∆ηµήτριο ως µέλος, εκπρόσωπο του Οικονοµικού επιµελητηρίου  

για τη εξέταση των φακέλων των δικαιολογητικών των προσφορών που υποβλήθηκαν για το έργο: 
«Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών 
Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου ως Αναθέτουσα 
Αρχή, µε βάση την αριθ. 9/268/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας τους φακέλους των  
δικαιολογητικών των  δεκατριών (13)  Προσφορών  που υποβλήθηκαν οι οποίες απαριθµήθηκαν ως 
ακολούθως: 

α/α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. REALIZE A.E 07/06/2013 Π1 
2. ALTANET Α.Ε 07/06/2013 Π2 
3. IMC Α.Ε 07/06/2013 Π3 
4. ENTERSOFT Α.Ε 07/06/2013 Π4 
5. IKNOWHOW Α.Ε 10/06/2013 Π5 
6. VISION SOLUTIONS Α.Ε 10/06/2013 Π6 
7. KNOWLEDGE Α.Ε 10/06/2013 Π7 
8. OTS Α.Ε 10/06/2013 Π8 
9. NEUROPUBLIC Α.Ε 10/06/2013 Π9 
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10. ΩMEGA Α.Ε 10/06/2013 Π10 
11. Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας 

Πληροφοριών Ε.Π.Ε.  - Αφοι Τερζή 
Ο.Ε. 

10/06/2013 Π11 

12. ISOSOFT A.E.  - EU.C.A.T. A.E. 07/06/2013 Π12 
13. COMITECH Α.Ε. – DOTSOFT Α.Ε. 10/06/2013 Π13 

 

Αποφασίστηκε η εξέταση των φακέλων των δικαιολογητικών των προσφορών, ως προς την 
συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις της προκήρυξης, να γίνει σύµφωνα µε τη σειρά αρίθµησής τους. 
Αρχικά, η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά Συµµετοχής των προσφορών ως προς την αριθµητική 
πληρότητα και εγκυρότητα τους σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 
Β4.1.1., σελ 40 του τεύχους Β της προκήρυξης. 

Κατά τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας 
KNOWLEDGE Α.Ε (Π7) δεν περιλαµβάνεται Πίνακας ∆ικαιολογητικών. Αντί αυτού 
συµπεριλαµβάνεται Πίνακας Περιεχοµένων. Η τυπική αυτή απόκλιση θεωρείται από την επιτροπή  
επουσιώδης, διότι ο Πίνακας Περιεχοµένων αναφέρει όλα τα απαιτούµενα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά και συνεπώς επέχει θέση Πίνακα ∆ικαιολογητικών. 

Πέραν της ανωτέρω διαπίστωσης, δεν υπήρξε άλλη παρατήρηση και εποµένως όλες οι προσφορές είναι 
σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της προκήρυξης ως προς την αριθµητική πληρότητα και τυπική εγκυρότητα 
των προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή παρέδωσε τους φακέλους των δικαιολογητικών των προσφορών στο 
Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας προς φύλαξη και διέκοψε τη συνεδρίαση µε απόφαση να 
συνεχιστεί σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί έπειτα από πρόσκληση του προέδρου. 

 

Στην Άρτα σήµερα 19/6/2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. έπειτα από πρόσκληση του προέδρου 
συνήλθε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης), 
σε συνέχεια της από 13/6/2013 διακοπείσας συνεδρίασης, η Επιτροπή  που συγκροτήθηκε µε τις αριθ. 
9/32/13-03-2013 και 11/362/03-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου  αποτελούµενη από τους: 

1. Σακκά Ευάγγελο ως Πρόεδρο, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

2. Γέροντα Αλέξανδρο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

3. Κατέρο ∆ηµήτριο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                                   

4. Ρούκο Χρήστο ως µέλος, εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ                                         

5. Χαµπίπη ∆ηµήτριο ως µέλος, εκπρόσωπο του Οικονοµικού επιµελητηρίου  

για τη συνέχεια της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των προσφορών που υποβλήθηκαν για 
το έργο: «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών 
Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου», τον οποίο προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου ως Αναθέτουσα 
Αρχή, µε βάση την αριθ. 9/268/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας τους φακέλους των  
δικαιολογητικών των  δεκατριών (13)  Προσφορών  που υποβλήθηκαν, καθώς και αντίγραφο του 
υποµνήµατος της εταιρείας KNOWLEDGE Α.Ε., που στάλθηκε στην υπηρεσία στις 17/6/2013 για το 
περιεχόµενο του οποίου ενηµερώθηκε. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη  τα τεύχη Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού και των συνηµµένων 
Παραρτηµάτων – Υποδειγµάτων αυτού, καθώς και τη σχετική Νοµοθεσία «Περί προµηθειών του 
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∆ηµοσίου» κ.λ.π. και έπειτα από διαλογική συζήτηση των µελών της, συµφώνησε στις ακόλουθες 
γενικές διαπιστώσεις: 

∆ιαπίστωση Α 

Σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, Τεύχος Β, παρ. 2.3, σελ. 11, ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 
ορίζεται ότι, «….οπουδήποτε στο κείµενο της διακήρυξης γίνεται χρήση της Υπεύθυνης ∆ήλωσης ως 
δικαιολογητικό, αυτή πρέπει να είναι υπογεγραµµένη και θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, την 
ηµέρα της κατάθεσης της προσφοράς και όχι απαραίτητα, την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών…». 

Ωστόσο, σύµφωνα µε την τροποποίηση του άρθρου  25  Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) που 
εισήχθηκε µε την παρ. 4 του αρθρ. 21 του ν. 4111/13, ΦΕΚ-18 Α/25-1-13 – ισχύς από 5-12-12, ορίζεται 
ότι : «Η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση [περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπό τους από τους 
αναφερόµενους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004] φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και εάν άλλως 
ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη».  

Λαµβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διάταξη, η οποία έχει ισχύ ακόµη και αν διαφορετικά ορίζεται στην 
προκήρυξη, η επιτροπή θεωρεί ότι όχι µόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την προκήρυξη, 
περί της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού στο πρόσωπο του προσφέροντα, αλλά και επιπλέον, όλες οι 
υπεύθυνες δηλώσεις που συνυποβάλλονται στο φάκελο δικαιολογητικών της κάθε προσφοράς, µπορούν 
να φέρουν ηµεροµηνία υπογραφής ως και τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες προ της καταληκτικής 
ηµέρας υποβολής των προσφορών (∆ιαπίστωση Α). Η επιτροπή κατέληξε στη διαπίστωση αυτή, γιατί ο 
χρόνος υπογραφής των υπολοίπων υπευθύνων δηλώσεων είναι λιγότερο σηµαντικός σε σχέση µε το 
χρόνο υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης περί µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού, στην οποία η 
διάταξη ρητά αναφέρεται. Συνεπώς, η παραδοχή πιο δεσµευτικής πρόβλεψης για την ηµεροµηνία 
υπογραφής των υπολοίπων δηλώσεων,  θα ήταν αντίθετη µε το πνεύµα της ανωτέρω διάταξης. 

∆ιαπίστωση Β 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π∆ 261/1997, όπως τροποποιήθηκε από Ν. 3444/06, ΦΕΚ-46 Α’, σχετικά 
µε το πεδίο εφαρµογής του ορίζονται:  

"Συµβάσεις διαφηµιστικών υπηρεσιών": συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως µεταξύ 
της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους διαφηµιστικών υπηρεσιών, εφόσον το ύψος της 
προβλεποµένης δαπάνης της αναθέτουσας αρχής υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατοµµυρίων 
(3.000.000) δρχ. και  

«Συµβάσεις µετάδοσης ή καταχώρισης»: Συµβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως µεταξύ 
της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδόχους µετάδοσης ή καταχώρισης διαφηµιστικών και 
λοιπών µηνυµάτων του ∆ηµοσίου, εφόσον το ετήσιο ύψος της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

Σύµφωνα µε το έντυπο ανάλυσης κόστους του Τεχνικού ∆ελτίου του έργου οι δράσεις του έργου:  

7.1 Αξιολόγηση και επεκτασιµότητα αποτελεσµάτων του έργου 

7.2 Προβολή – προώθηση του έργου  

7.3 Φιλοξενία σε υπολογιστική δοµή  cloud για 1 χρόνο  

κοστολογούνται συγκεντρωτικά  στο ποσό των 15.985,00€. ∆εδοµένου ότι η δράση προβολής - 
προώθησης του έργου, που εµπεριέχει υπηρεσίες διαφήµισης, είναι µέρος µόνο των παραδοτέων που 
κοστολογούνται στο παραπάνω ποσό και δεδοµένου ότι στο νοµικό πλαίσιο της διακήρυξης δεν 
αναφέρεται το ανώτερο διάταγµα, η επιτροπή συµπεραίνει ότι το ύψος του οικονοµικού αντικειµένου 
της δράσης Προβολής - προώθησης του έργου, παρότι δεν προσδιορίζεται ρητώς, δεν είναι τέτοιο ώστε 
να εµπίπτει στο πλαίσιο εφαρµογής του ανωτέρω Π∆. 
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Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον ενδελεχή έλεγχο του περιεχοµένου των φακέλων των 
δικαιολογητικών, ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων των όρων και προδιαγραφών της προκήρυξης 
και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής. Οι φάκελοι δικαιολογητικών των 
προσφορών ελέχθησαν σύµφωνα µε την σειρά αρίθµησης τους. 

Π1: REALIZE Α.Ε. 

Πρώτος εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας REALIZE Α.Ε. (Π1). 
Από την εξέταση του φακέλου προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1. Η εταιρεία δηλώνει στην προσφορά της, παρ. 1.5.6 σελ 12, ότι λαµβάνει µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών χωρίς να τα περιγράφει ή να τα 
τεκµηριώνει επαρκώς. 

 Σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, τεύχος Β παρ. 2.6, Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 
ορίζεται ότι: « Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή 
αποκλεισµού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, προσκοµίζοντας τα 
σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό…» και παρακάτω στην ίδια παράγραφο « ι) Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα … 1.1 
Περιγραφή των µέτρων ή/και τυχόν επαγγελµατικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών µέτρων 
που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόµενων 
υπηρεσιών όσον αφορά στην διαχείριση έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασµού και ανάπτυξης ή 
παραµετροποίησης λογισµικού, υλοποίησης και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης 
λογισµικού και υλικού…».   

Έχοντας  υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή θεωρεί ότι η παραπάνω διαπίστωση αποτελεί ουσιαστική 
απόκλιση από τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής που θέτει η προκήρυξη και συνιστά λόγο 
αποκλεισµού της προσφοράς.  

2. Στους περιλαµβανόµενους πίνακες α) των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου β) στελεχών των 
Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου και γ) των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου 
Αναδόχου, που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, δεν αναφέρονται τα µερικά σύνολα 
ανθρωποµηνών όπως θα έπρεπε σύµφωνα τα αντίστοιχα υποδείγµατα 3.1, 3.2 και 3.3 της σελίδας 
31 της παραγράφου Β2.6, του τεύχους Β της προκήρυξης. 

 Η επιτροπή θεωρεί ότι το παραπάνω δεδοµένο δεν συνιστά ουσιώδη παράλειψη. Ο λόγος είναι ότι 
στους εν λόγω πίνακες περιλαµβάνονται οι τιµές των µερικών συνόλων των ποσοστών των αντίστοιχων 
ανθρωποµηνών ως προς το γενικό σύνολο. Η πληροφορία αυτή  είναι ισοδύναµη µε αυτή που λείπει, 
γιατί από το συγκεκριµένο στοιχείο είναι εφικτό να κριθεί ευθέως αν ικανοποιείται η κάλυψη ή όχι της 
σχετικής απαίτησης που θέτει η προκήρυξη («…το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο 
να καλύπτεται από υπαλλήλους του υποψήφιου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1 ≥ 30%)….»), που 
εν προκειµένω διαπιστώνεται ότι καλύπτεται. 

3. Τα βιογραφικά των Σιάτη Νικολάου, Στρατάκου Γεώργιου και Ζαµάνη Θέµιδος, µελών της 
οµάδας έργου, δεν είναι σύµφωνα ως προς το µορφότυπο µε το σχετικό υπόδειγµα C2, σελ 12 του  
τεύχος Γ της προκήρυξης. Ωστόσο, περιέχουν την καθοριζόµενη στο υπόδειγµα, ουσιώδη 
πληροφορία. 

 Η επιτροπή έκρινε ότι, σχετικά µε τα βιογραφικά των συµµετεχόντων στις οριζόµενες οµάδες έργου, 
ουσιαστική είναι η αναφορά της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για να προκύπτει, χωρίς αµφιβολία, 
η κρίση σχετικά µε την κάλυψη των απαιτήσεων των ελάχιστων προϋποθέσεων ως προς τα προσόντα 
τους και την επαγγελµατική τους εµπειρία, που θέτει η προκήρυξη. Για το λόγο αυτό η συγκεκριµένη 
τυπική απόκλιση θεωρείται επουσιώδης.  

4. Για τα  έργα 4-8 που περιλαµβάνονται στον προσκοµιζόµενο πίνακα των κυριότερων έργων που 
εκτέλεσε ή στα οποία συµµετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη δεν 
περιλαµβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, όπως αναφέρεται στο 
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σχετικό υπόδειγµα του στοιχείου 2.1, της παραγράφου 2.6, σελ 30  του τεύχους Β της 
προκήρυξης. 

Σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο όρο της προκήρυξης σχετικά µε τον Πίνακα των κυριότερων έργων, 
ορίζεται ως ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ: « ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο 
πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη 

- εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρµοδίως υπογραφεί από 
την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

- εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη 
Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, 
και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου….». 

 Ως εκ τούτου, η επιτροπή έλαβε υπόψη της κατά την αξιολόγηση της προσφοράς, ως προς την κάλυψη 
των Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής, µόνο τα έργα για τα οποία συµπεριλαµβάνεται στο φάκελο 
το σχετικό «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ». Επειδή δε  σύµφωνα µε την προκήρυξη στοιχείο 2.1, της 
Β.2.6, σελ 29  του τεύχους Β «…Ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση , σε 1 αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο, έργο, τα τελευταία 
5 έτη, επιτυχώς…» και δεδοµένου ότι ο προσφέρων έχει υλοποιήσει επιτυχώς ένα τουλάχιστον 
αντίστοιχο έργο, η εξεταζόµενη διαπίστωση θεωρείται ότι δε συνιστά λόγο αποκλεισµού της 
προσφοράς. Ωστόσο, τα συγκεκριµένα έργα δεν λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της προσφοράς. 

5. Από το βιογραφικό του οριζόµενου ως υπεύθυνου έργου Αντύπα Γεράσιµου, δεν προκύπτει 
αναµφίβολη εµπειρία σε διαχείριση ενός τουλάχιστο έργου αντίστοιχου µε το προκηρυσσόµενο 
έργο. 

Σύµφωνα µε το στοιχείο 3 της παραγράφου 2.6 σελ 31 του τεύχους Β της προκήρυξης, το οποίο τελεί 
επί ποινή αποκλεισµού, ορίζεται ότι, ως ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, θα πρέπει « …να διατεθεί σε 
ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, µε επαγγελµατική εµπειρία που 
αποκτήθηκε τα <5> τελευταία έτη, σε ∆ιαχείριση Έργων, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι 
αντίστοιχο µε το υπό προκήρυξη Έργο …» και παρακάτω στην ίδια παράγραφο, στοιχείο 3.4 σελ 32, θα 
πρέπει να προσκοµισθούν «…Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου 
(βάσει του υποδείγµατος στη παράγραφο C.2 της ∆ιακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και 
χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η 
εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί 
να συµµετέχει στην οµάδα Έργου …». Στην ίδια παράγραφο, στο στοιχείο 2 σελ 30, αναφέρεται ότι 
«…Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όµοιο ή ισοδύναµο, από πλευράς απαιτήσεων 
υλοποίησης φυσικό αντικείµενο, µε το επικηρυσσόµενο, σε όρους εφαρµοσθέντων τεχνολογιών, 
µεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες 
τις φάσεις του κύκλου ζωής του….»  

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει η ρητή απαίτηση, εκ των όρων της προκήρυξης, να δηλώνεται 
Υπεύθυνος Έργου, για τον οποίο, βάσει του βιογραφικού του, να προκύπτει χωρίς ανάγκη επιπλέον 
διευκρίνισης, η επαγγελµατική εµπειρία σε ∆ιαχείριση Έργων, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον έργο να 
είναι αντίστοιχο µε το υπό προκήρυξη έργο.  Η επιτροπή θεωρεί τη συγκεκριµένη διαπίστωση ουσιώδη 
απόκλιση από τα καθοριζόµενα στην προκήρυξη και λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

Π2 ALTANET Α.Ε 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας ALTANET Α.Ε. 
(Π2). 

Από την εξέταση του φακέλου  δεν προέκυψαν διαπιστώσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να συνιστούν 
λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ



 - 58 - 

 

Π3 IMC Α.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας IMC Α.Ε. (Π3). 
Από την εξέταση του φακέλου προέκυψε η ακόλουθη διαπίστωση: 

1. Η υπεύθυνη δήλωση του Αποστολίδη Παύλου (Ειδικός επιστήµονας, Γεωπόνος) φέρει 
ηµεροµηνία θεώρησης της υπογραφής (4/6/2013) προγενέστερη της ηµεροµηνίας κατάθεσης της 
προσφοράς (6/6/2013). 

Η επιτροπή θεωρεί ότι η ανωτέρω διαπίστωση δε συνιστά λόγο αποκλεισµού της προσφοράς, βάσει της 
προαναφερόµενης γενικής ∆ιαπίστωσης Α. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή παρέδωσε τους φακέλους των δικαιολογητικών των προσφορών στο 
Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας προς φύλαξη και διέκοψε την συνεδρίαση µε απόφαση να 
συνεχιστεί σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί έπειτα από πρόσκληση του προέδρου. 

 

Στην Άρτα σήµερα 5/7/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. έπειτα από πρόσκληση του 
προέδρου συνήλθε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης), σε συνέχεια της από 19/6/2013 διακοπείσας συνεδρίασης, η Επιτροπή,  που συγκροτήθηκε 
µε τις αριθ. 9/32/13-03-2013 και 11/362/03-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  αποτελούµενη από τους: 

1. Σακκά Ευάγγελο ως Πρόεδρο, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

2. Γέροντα Αλέξανδρο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

3. Κατέρο ∆ηµήτριο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                                   

4. Ρούκο Χρήστο ως µέλος, εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ                                         

5. Χαµπίπη ∆ηµήτριο ως µέλος, εκπρόσωπο του Οικονοµικού επιµελητηρίου  

για τη συνέχεια της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των προσφορών που υποβλήθηκαν για 
το έργο: «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών 
Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου», τον οποίο προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου ως Αναθέτουσα 
Αρχή, µε βάση την αριθ. 9/268/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας τους φακέλους των  
δικαιολογητικών των  δεκατριών (13)  Προσφορών  που υποβλήθηκαν καθώς και αντίγραφα των 
υποµνηµάτων των υποψήφιων αναδόχων εταιριών OTS ΑΕ, ALTANET AE, NEUROPUBLIC AE και 
της ένωσης εταιρειών COMITECH ΑΕ – DOTSOFT ΑΕ, που κατατέθηκαν στην υπηρεσία, για το 
περιεχόµενο των οποίων ενηµερώθηκε.  

Π4 ENTERSOFT Α.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας ENTERSOFT Α.Ε. 
(Π4). Από την εξέταση του φακέλου προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις των Νικολόπουλου Παντελή, Προέδρου του ∆Σ της εταιρείας και του 
Κοτζαµανίδη Αντώνιου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας, έχουν ηµεροµηνία θεώρησης της 
υπογραφής (29/5/2013)  προγενέστερη της ηµεροµηνίας κατάθεσης της προσφοράς (7/6/2011). 
Οµοίως και οι δηλώσεις των µελών της οµάδας έργου Οικονόµου Ανθή, Μπαρπουνάκη Κυριάκου, 
Κοντόπουλου Αλέξανδρου και Γιανούση Κωνσταντίνου έχουν ηµεροµηνία θεώρησης της 
υπογραφής (6/6/2013), η οποία είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας κατάθεσης της  προσφοράς. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι τα ανωτέρω δε συνιστούν λόγο αποκλεισµού της προσφοράς βάσει της 
προαναφερόµενης γενικής ∆ιαπίστωσης Α. 
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2. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ  3437/2/6/2008 περί εκπροσώπησης της εταιρείας ορίζεται ότι η θητεία του 
∆Σ λήγει στις 30/3/2013.  Ωστόσο, στο άρθρο 20 παρ. 2 του κωδικοποιηµένου καταστατικού της 
εταιρείας ορίζεται ότι: η θητεία του ∆Σ παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική 
Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας, η οποία δεν µπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η επιτροπή θεωρεί ότι η ισχύς του ορισµένου ∆Σ δεν αµφισβητείται. 

3. Η υπεύθυνη δήλωση του Μπαρµπουνάκη  Κυριάκου, µέλους της οµάδας έργου, φέρει διόρθωση 
µε στυλό στο επίθετο του δηλούντος.  

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 σελίδα 36 του τεύχους Β µεταξύ άλλων ορίζεται ότι «….Οι Προσφορές 
πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες 
κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς…»  Η συγκεκριµένη διόρθωση δεν γίνεται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της προκήρυξης και γι αυτό δεν λαµβάνεται υπόψη. Ωστόσο, η λανθασµένη αναγραφή του 
επιθέτου νοείται ως ορθογραφικό λάθος που δεν προκαλεί αµφιβολία σχετικά µε την ταυτότητα του 
δηλώντος, αφού η αναφορά του αριθµού ταυτότητας και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 
εξασφαλίζει την ταυτοπροσωπία.  

4. Στα βιογραφικά των στελεχών της ENTERSOFT και ειδικότερα στη στήλη Εργοδότης του πίνακα 
επαγγελµατικής εµπειρίας, που περιλαµβάνεται σε αυτά, αναφέρεται ο αναθέτων του εκάστοτε 
έργου και όχι ο εργοδότης του στελέχους. 

 Η επιτροπή έκρινε ότι πρόκειται για επουσιώδη τυπική απόκλιση από τα οριζόµενα της προκήρυξης, 
καθώς από την απόκλιση αυτή δεν προκύπτει αµφιβολία σχετικά την κάλυψη η όχι των απαιτήσεων που 
θέτει η προκήρυξη για τα προσόντα  και την επαγγελµατική εµπειρία του κάθε στελέχους. 

5. Στο βιογραφικό του Νάκα Νικολάου, ο οποίος ορίζεται ως υπεύθυνος ανάπτυξης web Εφαρµογών 
της Οµάδας Έργου, αναφέρεται επαγγελµατική εµπειρία η οποία συνολικά αθροίζεται σε 23 
µήνες. Οµοίως, στο βιογραφικό του ∆ηµητρακόπουλου Χαράλαµπου, ο οποίος ορίζεται ως 
Προγραµµατιστής  της Οµάδας Έργου, αναφέρεται επαγγελµατική εµπειρία η οποία συνολικά 
αθροίζεται σε 15 µήνες. 

Σύµφωνα µε το στοιχείο 3 της παραγράφου 2.6 σελ 31 του τεύχους Β, το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται 
επί ποινή αποκλεισµού ως  ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, θα πρέπει ο προσφέρων µεταξύ άλλων 
«…να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες: Ένας 
Υπεύθυνος Ανάπτυξης web Εφαρµογών, Ένας Προγραµµατιστής, Ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 
και Ασφάλειας, Ένας Υπεύθυνος Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο καθένας από 
τους οποίους να διαθέτει 2ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο και τίτλο 
σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε αντικείµενο τη Πληροφορική….» και 
παρακάτω στην ίδια παράγραφο στοιχείο 3.4 αναφέρεται ότι «…Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα 
όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στη παράγραφο C.2 της ∆ιακήρυξης) από τα 
οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από 
τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει στην οµάδα Έργου…» 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει η ρητή απαίτηση, εκ των όρων της προκήρυξης, για τα ζητούµενα 
µέλη της οµάδας Έργου να αποδεικνύεται ευθέως, από τα βιογραφικά τους, 2ετή τουλάχιστον 
επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε το ρόλο που αναλαµβάνουν. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται, συνιστώντας λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

Π5 I KNOW HOW Α.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας I KNOW HOW 
Α.Ε. (Π5). 
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Από την εξέταση του φακέλου δεν προέκυψαν διαπιστώσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να συνιστούν 
λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

Π6 VISION SOLUTIONS Α.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας VISION 
SOLUTIONS Α.Ε. (Π6). Από την εξέταση του φακέλου προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1. Στην υπεύθυνη δήλωση του Θεοδωρακόπουλου ∆ηµητρίου Νικολάου δηλώνεται ότι η εταιρεία 
είναι εγγεγραµµένη στο οικείο  επιµελητήριο και ότι ασκεί το ειδικό της επάγγελµα χωρίς 
αναφέρει ποιο είναι το επιµελητήριο και το ειδικό της επάγγελµα. 

Σύµφωνα µε τον στοιχείο 2  της παραγράφου 2.3 του τεύχους Β της προκήρυξης σελ 11 στην προσφορά 
πρέπει να περιλαµβάνονται «…Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα 
στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι :… Είναι εγγεγραµµένος 
στο οικείο Επιµελητήριο στο οποίο υπάγεται αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελµά…» 

∆εδοµένου ότι, στο φάκελο δικαιολογητικών της προσφοράς, της οποίας ως αναπόσπαστο τµήµα 
προσκοµίζεται η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση, περιλαµβάνεται α) βεβαίωση του Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών για την εγγραφή της εταιρείας σε αυτό και β) καταστατικό της 
εταιρείας στο οποίο περιγράφεται  επαγγελµατικό αντικείµενο της εταιρείας, η παραπάνω απόκλιση 
θεωρείται επουσιώδης. 

2. Η προσκοµιζόµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, η οποία εκδόθηκε από το 
ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, δεν είναι σύµφωνη µε τον τύπο του υποδείγµατος C1.1 σελ 
3 του τεύχους Γ. Ωστόσο, ρητά αναφέρει ότι διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π∆ 
118/07. 

Στο υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής της προκήρυξης στην ουσία περιλαµβάνονται αναλυτικά οι όροι 
του άρθρου 25 του Π∆ 118/07, συνεπώς η επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση από 
τους όρους της προκήρυξης. 

3. Η παρουσιαζόµενη δοµή της εταιρείας δεν περιλαµβάνει τµήµατα στην δοµή της µε εµφανή 
αρµοδιότητες την τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη συστηµάτων 
πληροφορικής. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2.6 σελ 28 του τεύχους Β της προκήρυξης «…Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού…» και παρακάτω στο 
στοιχείο 1 σελ 29 της ίδιας παραγράφου αναφέρεται ότι «…Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή 
του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :… διαθέτει στην οργανωτική του δοµή, τµήµατα 
µε αρµοδιότητα την ∆ιαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστηµάτων Πληροφορικής κοκ, ή ισοδύναµες δοµές 
µε αρµοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες υλοποίησης του κύκλου ζωής ενός Έργου 
πληροφορικής…»  

Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριµένη απόκλιση είναι ουσιώδης για τους όρους της 
προκήρυξης και συνιστά λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

4. Ο Θεοδωρακόπουλος ∆ηµήτριος – Νικόλαος, ο οποίος ορίζεται ως Υπεύθυνος Έργου, σύµφωνα 
µε το βιογραφικό του, δεν κατέχει τίτλο σπουδών µε αντικείµενο την πληροφορική (Ειδικότητα 
Χηµικός Μηχανικός, µε MBA την Επιχειρηµατικότητα). 

Σύµφωνα µε το στοιχείο 3 της παραγράφου 2.6 σελ 31 του τεύχους Β, το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται 
επί ποινή αποκλεισµού ως  ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, θα  πρέπει ο προσφέρων µεταξύ άλλων 
«…να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, µε επαγγελµατική 
εµπειρία που αποκτήθηκε τα <5> τελευταία έτη, σε ∆ιαχείριση Έργων, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να 
είναι αντίστοιχο µε το υπό προκήρυξη Έργο. Ο Υπεύθυνος έργου να είναι κατ ελάχιστον απόφοιτος ΑΕΙ ή 
ΑΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος συναφές µε την πληροφορική….»  και παρακάτω στην ίδια 
παράγραφο στοιχείο 3.4 αναφέρεται ότι «…Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της 
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Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στη παράγραφο C.2 της ∆ιακήρυξης) από τα οποία να 
αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από 
τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει στην οµάδα Έργου…» 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει η ρητή απαίτηση, εκ των όρων της προκήρυξης, για τον υπεύθυνο 
έργου να αποδεικνύεται ευθέως, εκ του βιογραφικού του, ότι κατέχει τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή 
ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε αντικείµενο τη Πληροφορική. Στην συγκεκριµένη περίπτωση 
η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται, συνιστώντας λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

5. Από το βιογραφικό της Σπηλιοπούλου Ηλιάννας, η οποία ορίζεται ως υπεύθυνη ανάπτυξης Web 
Εφαρµογών της Οµάδας Έργου, δεν τεκµηριώνεται αναµφίβολα η ζητούµενη διετή επαγγελµατική 
εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Οµοίως, από τα βιογραφικά των Θεοχάρη Ιωάννη και 
Αναστάση Αγγέλου, οι οποίοι ορίζονται ως προγραµµατιστές της Οµάδας Έργου, δεν 
τεκµηριώνεται αναµφίβολα η ζητούµενη διετή επαγγελµατική εµπειρία στο αντίστοιχο 
αντικείµενο.  

Σύµφωνα µε το στοιχείο 3 της παραγράφου 2.6 σελ 31 του τεύχους Β το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται 
επί ποινή αποκλεισµού ως  ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής θα  πρέπει ο προσφέρων µεταξύ άλλων 
«…να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες: Ένας 
Υπεύθυνος Ανάπτυξης web Εφαρµογών, Ένας Προγραµµατιστής, Ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 
και Ασφάλειας, Ένας Υπεύθυνος Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο καθένας από 
τους οποίους να διαθέτει 2ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο και τίτλο 
σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε αντικείµενο τη Πληροφορική….»  και 
παρακάτω στην ίδια παράγραφο στοιχείο 3.4 αναφέρεται ότι «…Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα 
όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στη παράγραφο C.2 της ∆ιακήρυξης) από τα 
οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από 
τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει στην οµάδα Έργου…» 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει η ρητή απαίτηση, εκ των όρων της προκήρυξης, για τα ζητούµενα 
µέλη της οµάδας Έργου να αποδεικνύεται ευθέως, εκ των βιογραφικών τους, 2ετή τουλάχιστο 
επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε το ρόλο που αναλαµβάνουν. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται συνιστώντας λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

6. Στο φάκελο δικαιολογητικών που κατατέθηκε περιλαµβάνεται ένα πλήθος προσκοµιζόµενων 
δικαιολογητικών και συγκεκριµένα οι υπεύθυνες δηλώσεις του Θεοδωρακόπουλου ∆ηµητρίου 
Νικολάου, το καταστατικό της εταιρείας και οι τροποποιήσεις αυτού, το Πιστοποιητικό του 
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών και οι βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης Έργου 
για τα οποία:  

α) δεν συµπεριλαµβάνεται αντίγραφο, 

β) δεν αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” 

γ) δεν µονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 σελ 34 του τεύχους Β Περιεχόµενο Προσφορών ο φάκελος των 
∆ικαιολογητικών συµµετοχής θα πρέπει να περιέχει «…- ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) αντίγραφο…». 
Επιπλέον «…Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο…» 

Από τα παραπάνω τα α) και β) θεωρούνται επουσιώδεις τυπικές αποκλίσεις ενώ το γ) θεωρείται 
ουσιώδη τυπική απόκλιση σύµφωνα µε την 1260/2008 απόφαση του ΣΤΕ και συνιστά λόγο 
αποκλεισµού της προσφοράς.  
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή παρέδωσε τους φακέλους των δικαιολογητικών των προσφορών στο 
Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας προς φύλαξη και διέκοψε την συνεδρίαση µε απόφαση να 
συνεχιστεί σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί έπειτα από πρόσκληση του προέδρου. 

Στην Άρτα σήµερα 19/7/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. έπειτα από πρόσκληση του 
προέδρου συνήλθε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης) σε συνέχεια της από 5/7/2013 διακοπείσας συνεδρίασης η Επιτροπή  που συγκροτήθηκε µε 
τις αριθ. 9/32/13-03-2013 και 11/362/03-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου  αποτελούµενη από τους: 

1. Σακκά Ευάγγελο ως Πρόεδρο, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

2. Γέροντα Αλέξανδρο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

3. Κατέρο ∆ηµήτριο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                                   

4. Ρούκο Χρήστο ως µέλος, εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ                                         

5. Χαµπίπη ∆ηµήτριο ως µέλος, εκπρόσωπο του Οικονοµικού επιµελητηρίου  

για τη συνέχεια της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των προσφορών που υποβλήθηκαν για 
το έργο: «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών 
Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου», τον οποίο προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου ως Αναθέτουσα 
Αρχή, µε βάση την αριθ. 9/268/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας τους φακέλους των 
δικαιολογητικών των δεκατριών (13) Προσφορών που υποβλήθηκαν.  

Π7 KNOWLEDGE Α.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας KNOWLEDGE 
Α.Ε. (Π7). Από την εξέταση του φακέλου προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των Χριστίδη Βασιλείου, ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και νόµιµου 
εκπρόσωπου της εταιρείας και Καρανικολού Γεώργιου Προέδρου της εταιρείας, καθώς επίσης και 
των Θανόπουλου Χρήστου, Ειδικού Επιστήµονα, Γεωπόνου και Παπαβλασοπούλου ∆ήµητρα, 
µελών της Οµάδας Έργου, έχουν  θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε ηµεροµηνία 
προγενέστερη από την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

Η επιτροπή θεωρεί η ανωτέρω παρατήρηση δε συνιστά λόγο αποκλεισµού της προσφοράς βάσει της 
προαναφερόµενης γενικής ∆ιαπίστωσης Α. 

Π8 OTS Α.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας OTS Α.Ε. (Π8). 

Από την εξέταση του φακέλου δεν προέκυψαν διαπιστώσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να συνιστούν 
λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

Π9 NEUROPUBLIC Α.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας NEUROPUBLIC 
Α.Ε. (Π9). 

Από την εξέταση του φακέλου δεν προέκυψαν διαπιστώσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να συνιστούν 
λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

Π10 ΩΜΕGΑ TECHNOLOGY Α.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της εταιρείας ΩMEGA 
TECHNOLOGY Α.Ε. (Π10). Από την εξέταση του φακέλου προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 
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1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, περί της αποδοχής υπεργολάβων, του Αλεξανδρίδη Θεοφάνη, διαχειριστή 
και νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας, έχουν ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής 
(7/6/2013) προγενέστερη της ηµεροµηνίας κατάθεσης της προσφοράς (10/6/2013). Οµοίως, οι 
ηµεροµηνίες  θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων των υπεργολάβων 
του προσφέροντα, Καρατζά Εµµανουήλ (6/6/2013) και Μπασέκη Ευαγγέλου (4/6/2013), των 
στελεχών των υπεργολάβων,  Καρατζά Εµµανουήλ (6/6/2013), Καρατζά Παναγιώτη (5/6/2013), 
∆ουρδούνη Βασίλειου (6/6/2013), Παναγιωτίδη Αναστάσιου (4/6/2013) και Λάζου Ιωάννη 
(4/6/2013) και των εξωτερικών συνεργατώντου προσφέροντα, Κοτσόπουλου Κωνσταντίνου 
(7/6/2013), Ρωµανόσουγλου Χρήστου (7/6/2013), Κόµη ∆ιονύση (7/6/2013) και Αλεξανδρίδη 
Θεοφάνη (7/6/2013) είναι προγενέστερες της ηµεροµηνίας κατάθεσης της προσφοράς.  

Η επιτροπή θεωρεί ότι τα ανωτέρω δε συνιστούν λόγο αποκλεισµού της προσφοράς βάσει της 
προαναφερόµενης γενικής ∆ιαπίστωσης Α. 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή παρέδωσε τους φακέλους των δικαιολογητικών των προσφορών στο 
Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας προς φύλαξη και διέκοψε την συνεδρίαση µε απόφαση να 
συνεχιστεί σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί έπειτα από πρόσκληση του προέδρου. 

 

Στην Άρτα σήµερα 2/8/2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. έπειτα από πρόσκληση του 
προέδρου συνήλθε στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης) σε συνέχεια της από 19/7/2013 διακοπείσας συνεδρίασης η Επιτροπή  που συγκροτήθηκε 
µε τις αριθ. 9/32/13-03-2013 και 11/362/03-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου  αποτελούµενη από τους: 

1. Σακκά Ευάγγελο ως Πρόεδρο, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

2. Γέροντα Αλέξανδρο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                               

3. Κατέρο ∆ηµήτριο ως µέλος, Υπάλληλο της Π. Ηπείρου                                   

4. Ρούκο Χρήστο ως µέλος, εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ                                         

5. Χαµπίπη ∆ηµήτριο ως µέλος, εκπρόσωπο του Οικονοµικού επιµελητηρίου  

για τη συνέχεια της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των προσφορών που 
υποβλήθηκαν για το έργο: «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και 
Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου», τον οποίο προκήρυξε η Περιφέρεια 
Ηπείρου ως Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση την αριθ. 9/268/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Επιτροπή παρέλαβε από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε Άρτας τους φακέλους των 
δικαιολογητικών των δεκατριών (13) Προσφορών  που υποβλήθηκαν. 

Π11 Ένωση εταιρειών Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. - Αφοί Τερζή 
Ο.Ε. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της ένωσης εταιρειών 
Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών ΕΠΕ - Αφοί Τερζή Ο.Ε. (Π11). Από την εξέταση 
του φακέλου προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ∆ηµητριάδη Νικολάου, νόµιµου εκπρόσωπου και διαχειριστή της 
Stratis Ε.Π.Ε. υπογράφονται από την Ντούµα Έρρικα, δυνάµει ειδικού πληρεξούσιου που 
προσκοµίζεται. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν δεκτές καθώς στο 
προσκοµιζόµενο πληρεξούσιο  ρητά εξουσιοδοτείται, µεταξύ άλλων, η Ντούµα Έρρικα για την 
συγκεκριµένη ενέργεια. Επιπλέον σύµφωνα µε την τροποποίηση του άρθρου  25  Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 
Α/3-12-2007) που εισήχθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 21 του ν. 4111/13, ΦΕΚ-18 Α/25-1-13 
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προβλέπεται, µε αναγκαστική εφαρµογή για προκηρύξεις έργων ΕΣΠΑ, ότι η υπεύθυνη δήλωση περί 
της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού µπορεί να υπογραφεί ως και ένα µήνα πριν την κατάθεση της 
προσφοράς. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η ηµεροµηνία υπογραφής του πληρεξουσίου είναι 
προγενέστερη της ηµεροµηνίας της συγκεκριµένης υπεύθυνης δήλωσης δεν δηµιουργεί ζήτηµα µη 
αποδοχής της. 

2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των Οικονοµόπουλου Κωνσταντίνου, ∆ρε ∆ηµήτρη, Κουβγιού Νικολάου, 
Κοζή Γεωργίου και Παχνιστής Σοφίας, που δηλώνονται ως  εξωτερικοί συνεργάτες και µέλη της 
Οµάδας Έργου, φέρουν  ηµεροµηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής προγενέστερη της 
ηµεροµηνίας κατάθεσης της προσφοράς. 

Η επιτροπή θεωρεί η ανωτέρω παρατήρηση δε συνιστά λόγο αποκλεισµού της προσφοράς βάσει της 
προαναφερόµενης γενικής ∆ιαπίστωσης Α. 

3. Από το βιογραφικό του οριζόµενου ως υπεύθυνου έργου Οικονοµόπουλου  Κωνσταντίνου, δεν 
προκύπτει αναµφίβολη εµπειρία σε διαχείριση ενός τουλάχιστον έργου αντίστοιχου µε το υπο 
προκήρυξη έργο. 

Σύµφωνα µε το στοιχείο 3 της Β2.6 σελ 31 του τεύχους Β της προκήρυξης ορίζεται ότι ως ελάχιστη 
προϋπόθεση συµµετοχής  θα πρέπει «…να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), 
υπάλληλος ή στέλεχος, µε επαγγελµατική εµπειρία που αποκτήθηκε τα <5> τελευταία έτη, σε ∆ιαχείριση 
Έργων, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι αντίστοιχο µε το υπό προκήρυξη Έργο…»  και παρακάτω 
στην ίδια παράγραφο στοιχείο 3.4 σελ 32 ότι θα πρέπει να προσκοµισθούν  «…Αναλυτικά Βιογραφικά 
Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στη παράγραφο C.2 της 
∆ιακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, 
η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει 
όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει στην οµάδα Έργου (βλέπε παραπάνω) 
…» . Στην ίδια παράγραφο στο στοιχείο 2 σελ 30 ορίζεται ότι «…Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που 
αφορά σε όµοιο ή ισοδύναµο, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείµενο, µε το 
επικηρυσσόµενο, σε όρους εφαρµοσθέντων τεχνολογιών, µεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, 
τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του….»  
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει η ρητή απαίτηση, εκ των όρων της προκήρυξης, να δηλώνεται 
υπεύθυνος έργου, εκ του βιογραφικού του οποίου, να προκύπτει χωρίς ανάγκη επιπλέον διευκρίνισης η 
επαγγελµατική εµπειρία του σε ∆ιαχείριση Έργων εκ των οποίων ένα τουλάχιστον έργο να είναι 
αντίστοιχο µε το υπό προκήρυξη έργο. Η επιτροπή θεωρεί τη συγκεκριµένη διαπίστωση ουσιώδη 
απόκλιση από τα καθοριζόµενα στην προκήρυξη και λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

4. Από το βιογραφικό του Κουβγιού Νικολάου, ο οποίος ορίζεται ως προγραµµατιστής της Οµάδας 
Έργου, δεν τεκµηριώνεται αναµφίβολα εµπειρία σε προγραµµατισµό. Επίσης από το βιογραφικό 
της Παχνιστής Σοφίας, η οποία ορίζεται ως υπεύθυνη της ανάπτυξης web εφαρµογών της Οµάδας 
Έργου, δεν τεκµηριώνεται αναµφίβολα εµπειρία στην ανάπτυξη web εφαρµογών. 

Σύµφωνα µε το στοιχείο 3 της παραγράφου 2.6 σελ 31 του τεύχους Β το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται 
επί ποινή αποκλεισµού ως  ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής θα  πρέπει ο προσφέρων µεταξύ άλλων 
«…να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες: Ένας 
Υπεύθυνος Ανάπτυξης web Εφαρµογών, Ένας Προγραµµατιστής, Ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 
και Ασφάλειας, Ένας Υπεύθυνος Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο καθένας από 
τους οποίους να διαθέτει 2ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο και τίτλο 
σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε αντικείµενο τη Πληροφορική….»  και 
παρακάτω στην ίδια παράγραφο στοιχείο 3.4 αναφέρεται ότι «…Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα 
όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στη παράγραφο C.2 της ∆ιακήρυξης) από τα 
οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από 
τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει στην οµάδα Έργου…» 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει η ρητή απαίτηση, εκ των όρων της προκήρυξης, για τα ζητούµενα 
µέλη της οµάδας Έργου να αποδεικνύεται ευθέως, εκ των βιογραφικών τους, 2ετή τουλάχιστον 
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επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο µε το ρόλο που αναλαµβάνουν. Στην συγκεκριµένη 
περίπτωση, η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται συνιστώντας λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

Π12 Ένωση εταιρειών ISOSOFT A.E. - EU.C.A.T. A.E. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της ένωσης εταιρειών  ISOSOFT 
A.E.  - EU.C.A.T. A.E. (Π12). Από την εξέταση του φακέλου προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

1. Στις υπεύθυνες δηλώσεις των ∆ηµητρίου Καλδέλη, προέδρου της εταιρείας ISOSOFT A.E., 
Παναγιώτη Καζάκου, νόµιµου εκπροσώπου της ISOSOFT A.E., και Κωνσταντίνου Πεϊµανίδη, 
νόµιµου εκπροσώπου της EU.C.A.T. A.E. δεν αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

Σύµφωνα µε το στοιχείο 2 της παραγράφου 2.3 του τεύχους Β της προκήρυξης σελ 11 στην προσφορά 
πρέπει να περιλαµβάνονται «…Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται 
τα στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι :…» (η έντονη 
γραφή είναι στοιχείο της προκήρυξης). 
Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι η εν λόγω διαπίστωση συνιστά τυπική απόκλιση από του όρους της 
προκήρυξης. Ωστόσο, η επιτροπή θεωρεί ότι η απόκλιση αυτή δε συνιστά λόγο αποκλεισµού, 
δεδοµένου ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του φακέλου δικαιολογητικών 
της προσφοράς και δεν προκύπτει αµφιβολία για τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο κατατίθενται. 

2. Στις παρουσιάσεις και των δύο εταιρειών της ένωσης δεν περιγράφεται τµήµα µε αρµοδιότητα την 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών. 

Σύµφωνα µε την παραγράφο 2.6 σελ 28 του τεύχους Β της προκήρυξης «…Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού…» και παρακάτω στο 
στοιχείο 1 σελ 29 της ίδιας παραγράφου αναφέρεται ότι «…Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή 
του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να :… διαθέτει στην οργανωτική του δοµή, τµήµατα 
µε αρµοδιότητα την ∆ιαχείριση Έργων, την Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής, την Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση Πελατών και την Τεχνική Υποστήριξη Συστηµάτων Πληροφορικής κοκ, ή ισοδύναµες δοµές 
µε αρµοδιότητες που στηρίζουν τις παραπάνω διεργασίες υλοποίησης του κύκλου ζωής ενός Έργου 
πληροφορικής…»  
Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριµένη απόκλιση είναι ουσιώδης για τους όρους της 
προκήρυξης και συνιστά λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

3. Ως τεκµήρια  καλής εκτέλεσης του έργου του προσφέροντα που περιγράφεται αναλυτικά 
(Ηλεκτρονική Λαχαναγορά - www.topagrodeals.com) προσκοµίζονται δηλώσεις πελατών για 
παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων και των προϊόντων 
τους. Επιπλέον στο πίνακα των έργων στο πεδίο της στήλης ∆ιάρκεια εκτέλεσης του έργου (από – 
έως) αναφέρονται  17 µήνες και όχι ο ακριβής χρόνος εκτέλεσης του.  

Σύµφωνα µε το στοιχείο 2 σελ 30 της παραγράφου 2.6 του τεύχους Β της προκήρυξης οι όροι της 
οποίας τελούν επί ποινή αποκλεισµού «…Ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής αποτελεί το γεγονός, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση , σε 1 αντίστοιχο µε το προκηρυσσόµενο, 
έργο, τα τελευταία 5 έτη, επιτυχώς…» και παρακάτω στο στοιχείο 2.1 της ίδιας παραγράφου 
αναφέρεται ότι «…Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συµµετείχε ο υποψήφιος 
Ανάδοχος κατά τα <πέντε (5)> τελευταία έτη και είναι αντίστοιχα µε το υπό ανάθεση Έργο. 

Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα: 
Α
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Όπου: 
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη 
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ανάλογο  πιστοποιητικό 

∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη 
o εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 

πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρµοδίως υπογραφεί 
από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του 
ιδιώτη Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα 
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. 

Από τα παραπάνω έργα, ένα (1) τουλάχιστον, το οποίο είναι σε αντιστοιχία µε το αντικείµενο του υπό 
ανάθεση Έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, θα πρέπει να 
παρουσιάζεται αναλυτικά. …» 
Στην προσφορά δεν περιλαµβάνεται ως στοιχείο τεκµηρίωσης δήλωση του Πελάτη Ιδιώτη (Οµάδες 
παραγωγών και εταιρειών…) προς την ISOSOFT A.E. από την οποία να βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση 
του έργου σύµφωνα µε τους όρους της µεταξύ τους συµφωνίας. Αντίθετα προσκοµίζονται βεβαιώσεις 
παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της λειτουργίας του συγκεκριµένου ιστοχώρου, από τις οποίες 
προκύπτει µεν ότι η εταιρεία  ISOSOFT A.E. λειτουργεί το συγκεκριµένο ιστοχώρο αλλά όχι πως η ίδια 
υλοποίησε το συγκεκριµένο έργο. Επίσης, η µη αναγραφή του ακριβή χρόνου εκτέλεσης του έργου 
(∆ιάρκεια Εκτέλεσης του Έργου από - έως) στον Πίνακα των Έργων ή σε κάποιο άλλο στοιχείο της 
προσφοράς θεωρείται ουσιώδης, γιατί δεν τεκµηριώνεται ότι το έργο εκτελέστηκε την τελευταία 
πενταετία όπως απαιτείται. 
Εκ των παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριµένη απόκλιση από τους όρους της προκήρυξης είναι 
ουσιώδης και συνιστά λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

4. Οι υπεύθυνες δηλώσεις των Γρανή Θεόδωρου και Σπανουδάκη Μελποµένης µελών της οµάδας 
Έργου, έχουν  θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε ηµεροµηνία προγενέστερη από την 
ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

Η επιτροπή θεωρεί η ανωτέρω παρατήρηση δε συνιστά λόγο αποκλεισµού της προσφοράς βάσει της 
προαναφερόµενης γενικής ∆ιαπίστωσης Α. 

Π13 Ένωση εταιρειών COMITECH Α.Ε. - DOTSOFT A.E. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών της προσφοράς της ένωσης εταιρειών  
COMITECH Α.Ε. - DOTSOFT A.E. (Π13). Από την εξέταση του φακέλου προέκυψαν οι ακόλουθες 
διαπιστώσεις: 

1. Στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό του προσφέροντα, που εκδόθηκε από την 
τράπεζα Πειραιώς, αναφέρεται λανθασµένα ως συνολική αξία του έργου το ποσό των 9.655,25 € 
αντί για το ορθό 193.104,99 €. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι από το συγκεκριµένο λάθος δεν προκύπτει θέµα για την ισχύ της εγγυητικής 
επιστολής, δεδοµένου ότι δεν προκαλεί αµφιβολία για τον λόγο για τον οποίο έχει εκδοθεί (συµµετοχή 
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό). 

2.  Ο Γλάρος Κωνσταντίνος, ο οποίος ορίζεται ως υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλειας 
της Οµάδας Έργου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του, δεν έχει  τίτλο σπουδών µε 
αντικείµενο  την πληροφορική  (Ειδικότητα Μηχανολόγος Μηχανικός). 

Σύµφωνα µε το στοιχείο 3 της παραγράφου 2.6 σελ 31 του τεύχους Β το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται 
επί ποινή αποκλεισµού ως  ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής θα  πρέπει ο προσφέρων µεταξύ άλλων 
«…να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες ειδικότητες: Ένας 
Υπεύθυνος Ανάπτυξης web Εφαρµογών, Ένας Προγραµµατιστής, Ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης 
και Ασφάλειας, Ένας Υπεύθυνος Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο καθένας από 
τους οποίους να διαθέτει 2ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές αντικείµενο και τίτλο 
σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε αντικείµενο τη Πληροφορική….»  και 
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παρακάτω στην ίδια παράγραφο στοιχείο 3.4 αναφέρεται ότι «…Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα 
όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του υποδείγµατος στη παράγραφο C.2 της ∆ιακήρυξης) από τα 
οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από 
τον ρόλο που έχει περιγραφεί να συµµετέχει στην οµάδα Έργου…» 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει η ρητή απαίτηση, εκ των όρων της προκήρυξης, για τα ζητούµενα 
µέλη της οµάδας Έργου (εκτός του Ειδικού Επιστήµονα Γεωπόνου) να αποδεικνύεται ευθέως, εκ των 
βιογραφικών τους, ότι κατέχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε 
αντικείµενο τη Πληροφορική. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, η απαίτηση αυτή δεν καλύπτεται, 
συνιστώντας λόγο αποκλεισµού της προσφοράς. 

Σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται οµόφωνα 

Οι προσφορές:  

• Π2 της εταιρείας ALTANET Α.Ε. 

• Π3 της εταιρείας  IMC Α.Ε. 

• Π5 της εταιρείας  IKNOWHOW Α.Ε. 

• Π7 της εταιρείας KNOWLEDGE Α.Ε. 

• Π8 της εταιρείας OTS Α.Ε. 

• Π9 της εταιρείας NEUROPUBLIC Α.Ε. 

• Π10 της εταιρείας ΩMEGA Α.Ε. 

να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, της αξιολόγησης  των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

ενώ οι προσφορές : 

• Π1 της εταιρείας REALIZE A.E. 

• Π4 της εταιρείας ENTERSOFT Α.Ε. 

• Π6 της εταιρείας VISION SOLUTIONS Α.Ε. 

• Π11 της ένωσης εταιρειών Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.  - Αφοι Τερζή 
Ο.Ε. 

• Π12 της ένωσης εταιρειών ISOSOFT A.E. - EU.C.A.T. A.E. 

• Π13 της ένωσης εταιρειών COMITECH Α.Ε. – DOTSOFT Α.Ε. 

 να απορριφθούν για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε (3) τρία αντίτυπα και υποβάλλεται στη ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για τις περεταίρω ενέργειες. 

 Άρτα   02/08/2013 
Η Επιτροπή 

Σακκάς Ευάγγελος 

Γέροντας Αλέξανδρος 

Κατέρος ∆ηµήτριος 

Ρούκος Χρήστος 

Χαµπίπης ∆ηµήτριος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα µε τον Σύλλογο 
Μικρασιατών Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71756/558/06-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 76763/2975/06-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδήλωσης 
πολιτιστικού χαρακτήρα µε τον Σύλλογο Μικρασιατών Νεοκαισάρειας Ιωαννίνων το 
διάστηµα 23 ως και 25/8/2013, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών 
Σωµατείων. 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, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας 
Στέφανος, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του σε παρόµοιες αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει σχετικών 
αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/974/09-08-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας 
Συνάντησης (Γαβούστηµα) Καππαδοκών, που θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του Ίτς 
Καλέ, το διάστηµα από 23 έως και 25/8/2013, µε πρωτοβουλία του Μικρασιατικού 
Συλλόγου Νεοκαισάρειας, υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών 
Σωµατείων και µε σκοπό να τιµήσει την πόλη των Ιωαννίνων, ως πολιτισµική πόλη των 
γραµµάτων και των τεχνών. Το πολιτισµικό πρόγραµµα της εκδήλωσης, το οποίο έχει 
αναλάβει η Οµάδα Τέχνης «Το Ανατολικό της ∆ωδώνης (Α.∆.Ω.)», είναι περίτεχνο και 
περιλαµβάνει χορούς, θεατρικά δρώµενα, διαλέξεις και εκθέσεις σχετικά µε τον πολιτισµό 
και την ιστορία των Μικρασιατών. 

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. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου µε τη συµµετοχή της στη συγκεκριµένη εκδήλωση: 

- 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.  

- Συµβάλλει στην αφύπνιση και διατήρηση της εθνικής µνήµης και συνείδησης αναφορικά 
µε τις χαµένες πατρίδες του Πόντου και της Μικράς Ασίας.  

- Βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ νέων ανθρώπων από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας. 

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

- Αναβαθµίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νοµού. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω εκδήλωση ευρείας απήχησης, που 
θα καλύψει έξοδα εκτυπώσεων, ενοικίασης ηχητικής εγκατάστασης, αναµνηστικές 
πλακέτες 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική 
Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου), για τη φωτογράφηση (λήψη φωτογραφιών, 
εκτύπωση, ανατύπωση, παράδοση σε cd κλπ) τουριστικών αξιοθέατων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 14/532/21-05-2012 απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής και δεν τιµολογήθηκε εντός του οικονοµικού έτους 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 14/532/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την φωτογράφηση (λήψη 
φωτογραφιών, εκτύπωση, ανατύπωση, παράδοση σε cd κλπ) θρησκευτικών µνηµείων – 
τουριστικών αξιοθέατων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
«Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 72217/617/24-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
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πρωτ. 75761/2852/02-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «Με την µε αριθ.14/532/21-5-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η πίστωση 2.000 € (πλέον 
ΦΠΑ) για τη φωτογράφηση (λήψη 40 φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, εκτύπωση, 
παράδοση σε cd-rom κ.λ.π.) τουριστικών αξιοθέατων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προκειµένου να εµπλουτιστεί το υπάρχον φωτογραφικό αρχείο της και να χρησιµοποιηθούν 
για καταχωρήσεις σε έντυπα, στην ιστοσελίδα, σε φυλλάδια και χάρτες, ταµπλό και banners 
κ.λ.π. Επειδή η συγκεκριµένη εργασία δεν κατέστη δυνατό να ενταλµατοποιηθεί κατά το οικ. 
έτος 2012, παρακαλούµε για την εκ νέου έγκριση της σχετικής πίστωσης 2.460,00 € σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας 
Ηπείρου), καθώς και την τροποποίηση του από  28-12-2012 υπογραφέντος συµφωνητικού 
µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του φωτογράφου κ. Ηλία Μάκκου, ως προς την 
ηµεροµηνία παράδοσης της εν λόγω εργασίας και την έκδοση του σχετικού τιµολογίου.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/975/09-08-2013) 

Εγκρίνει, η δαπάνη συνολικού ποσού € 2.460,00 µε ΦΠΑ, που είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 
14/532/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και δεν τιµολογήθηκε εντός του 
οικονοµικού έτους 2012, για τη φωτογράφηση (λήψη φωτογραφιών, εκτύπωση, ανατύπωση, 
παράδοση σε cd κλπ) θρησκευτικών µνηµείων – τουριστικών αξιοθέατων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, προκειµένου να εµπλουτιστεί το υπάρχον φωτογραφικό αρχείο της και να 
χρησιµοποιηθούν για καταχωρήσεις σε έντυπα, στην ιστοσελίδα, σε φυλλάδια και χάρτες, 
ταµπλό και banners κ.λ.π., να βαρύνει τις πιστώσεις έτους 2013 του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 
(Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου), καθώς και να τροποποιηθεί το από  28-12-
2012 σχετικό συµφωνητικό µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του φωτογράφου κ. Ηλία 
Μάκκου, ως προς την ηµεροµηνία παράδοσης της εν λόγω εργασίας και την έκδοση του 
σχετικού τιµολογίου. 
...............................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της προκήρυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα «∆ιάθεση νέων επαγγελµατικών αδειών πωλητών για τις 
λαϊκές αγορές Πεντέλης και Σεισµοπλήκτων του ∆ήµου Ιωαννιτών» σε µία τοπική και 
σε µία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3312/07-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77146/2985/07-08-2013 στον φάκελο 
10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση πίστωσης «…  εξακοσίων 
(600,00) Ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 072 / 0841 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2013 για πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης της προκήρυξης µε θέµα «∆ιάθεση νέων 
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επαγγελµατικών αδειών πωλητών για τις λαϊκές αγορές Πεντέλης και Σεισµοπλήκτων του 
∆ήµου Ιωαννιτών» σε µία τοπική και σε µία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/976/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 600,00 για τη δηµοσίευση, σε µία τοπική και σε µία πανελλήνιας 
κυκλοφορίας εφηµερίδα, της προκήρυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
θέµα «∆ιάθεση νέων επαγγελµατικών αδειών πωλητών για τις λαϊκές αγορές Πεντέλης και 
Σεισµοπλήκτων του ∆ήµου Ιωαννιτών», σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως, του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών»,  
αναδόχου Αικατερίνης Αλυµάρα Ε∆Ε, µέχρι την 29-09-2013.      

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. 1864/25-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75750/2846/02-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 15/07/2013 αίτηση της αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 29/09/2013, λόγω δυσχερειών στην 
εκτέλεση των εργασιών και της υψηλής στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …Η σύµβαση υπογράφηκε την 29/04/2013 και η 
συµβατική προθεσµία λήγει/έληξε την 29/07/2013. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 70% 
περίπου των εργασιών του έργου. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ



 - 75 - 

προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 29/09/2013 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 23/977/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών»,  αναδόχου Αικατερίνης Αλυµάρα Ε∆Ε, µέχρι 
την 29-09-2013, 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 4ης 
επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού €100.000,00 µε 
ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την Αριθ. Πρωτ. 42713/1885/09.05.2013 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 
030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» (Υποέργο: «Εργασίες αποκατάστασης4ης επαρχιακής 
οδού Άρτα – Ροδαυγή – γέφυρα Πλάκας»). 

7. Την αριθµ. 18/716/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
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θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1480/14-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1473/13-06-2013 απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2109/02-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75752/2847/02-08-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 01-08-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 23-07-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ Ε∆Ε», που είναι ο απόλυτος µειοδότης, ο οποίος προέκυψε 
µε την από 01.08.2013 κλήρωση, που έγινε σύµφωνα µε την διακήρυξη του έργου, 
ενώπιον του ∆/ντού ΤΕ/ΠΕ Άρτας και Εκπροσώπων των τριών Εργοληπτικών 
Οργανώσεων σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό, και η οποία προσέφερε έκπτωση σαράντα 
τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 38.706,69 €, µε απρόβλεπτα 44.512,69 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 56.000,00 €.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/978/09-08-2013) 

− Την έγκριση του από 01-08-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 23-07-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης 4ης επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – 
γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισµού €100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, και µετά την από 01-08-2013 διενεργηθείσα κλήρωση 
µεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ», «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΚΙΤΣΑΚΗΣ» και «ΘΩΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ» που προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ Ε∆Ε», η 
οποία προσέφερε έκπτωση σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) και προσφερόµενο 
ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 38.706,69 €, µε απρόβλεπτα 44.512,69 € 
και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 56.000,00 €  και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΙΤΣΑΚΗΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (44,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε το ως άνω, από 01-08-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοιχίου 
αντιστήριξης στο δρόµο Μεσόπυργος – όρια Νοµού Άρτας», προϋπολογισµού € 
60.000,00 µε ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 19/816/05-07-2013 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. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1730/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1705/01-07-2013 απόφαση του 
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∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2110/02-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75753/2848/02-08-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 30-07-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 23-07-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 23.178,40 €, µε απρόβλεπτα 26.770,16 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 33.600,00  €.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/979/09-08-2013) 

− Την έγκριση του από 30-07-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 23-07-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δρόµο Μεσόπυργος – όρια 
Νοµού Άρτας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Ε∆Ε», η οποία προσέφερε έκπτωση σαράντα τέσσερα επί τοις 
εκατό (44,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
23.178,40 €, µε απρόβλεπτα 26.770,16 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
33.600,00  €  και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (44,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε το ως άνω, από 30-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 30-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζηµιών και 
βελτίωση ροής στραγγιστικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε 
ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 19/802/05-07-2013 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. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1714/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1672/01-07-2013 απόφαση του 
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∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2148/06-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76562/2972/06-08-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 05-08-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 30-07-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 39.552,78 €, µε απρόβλεπτα 45.485,69 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 56.000,00 €.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/980/09-08-2013) 

− Την έγκριση του από 05-08-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 30-07-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών και βελτίωση ροής στραγγιστικού δικτύου ΠΕ 
Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ε∆Ε», η οποία προσέφερε έκπτωση σαράντα τέσσερα επί 
τοις εκατό (44,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
39.552,78 €, µε απρόβλεπτα 45.485,69 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
56.000,00 €  και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (44,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε το ως άνω, από 05-08-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 30-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 
του δρόµου Αθαµάνιο – Θεοδώριανα (θέση Σταυρός - Θεοδώριανα)», προϋπολογισµού 
€ 35.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 19/803/05-07-2013 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. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1722/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1470/03-07-2013 απόφαση του 
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∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2149/06-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76556/2971/06-08-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 05-08-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 30-07-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΑ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
πενήντα δύο επί τοις εκατό (52,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 11.683,70 €, µε απρόβλεπτα 13.436,26 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 16.800,00 €.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/981/09-08-2013) 

− Την έγκριση του από 05-08-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 30-07-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης του δρόµου Αθαµάνιο – Θεοδώριανα 
(θέση Σταυρός - Θεοδώριανα)», προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΑ Ε∆Ε», η οποία προσέφερε έκπτωση πενήντα δύο επί τοις 
εκατό (52,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
11.683,70 €, µε απρόβλεπτα 13.436,26 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
16.800,00 €  και   

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΚΑΛΛΙΑ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του µειοδότη (52,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 05-08-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα 
(9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης (χορτοκοπτικά - 
χορτοκοπτικής λέµβου) για τον καθαρισµό µε χορτοκοπτική λέµβο της υδρόβιας βλάστησης 
των τάφρων Τ1 Βίγλας και Τ0 Σαλαώρας, από 01-08-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
2092/31-7-2013 (Α∆Α Β4Γ67Λ9-Σ2Ν) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.        

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
την όµοια αριθµ. 36/1475/17-12-2012, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών 
µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθ. πρωτ. 2092/31-7-2013 (Α∆Α Β4Γ67Λ9-Σ2Ν) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Άρτας 
χορτοκοπτικών µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, για τη παροχή έργου  από 01-8-2012 και για  όσο 
διάστηµα απαιτηθεί,  για την κοπή της υδρόβιας βλάστησης και την αποκατάσταση της οµαλής 
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ροής των τάφρων Τ1 Βίγλας και Τ0 Σαλαώρας και των στραγγισµάτων άρδευσης, µέχρι του ποσού 
των 6.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2111/02-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75755/2849/02-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 02-
8-2013 προσφορά  της επιχείρησης  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. 
«ΣΥΝΘΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» και µε την οποία εισηγείται: «…. Την έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων (χορτοκοπτικά – χορτοκοπτικής λέµβου) στην επιχείρηση 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. «ΣΥΝΘΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» µε ωριαία αποζηµίωση  
50 Ευρώ  και µέχρι του ποσού των 6.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α. Στη τιµή 
περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα 
συντήρησης των απαιτουµένων µηχανηµάτων (χορτοκοπτική λέµβος, υδραυλικός εκσκαφέας κ.λ.π.) 
καθώς και η προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη  ως και η σήµανση ασφάλειας. Η συγκεκριµένη 
δαπάνη θα καλυφθεί από το αποθεµατικό των ΚΑΠ έτους 2013 της ΠΕ Άρτας...».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/982/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (χορτοκοπτικά – 
χορτοκοπτικής λέµβου) µε ωριαία αποζηµίωση € 50,00 και µέχρι του ποσού των € 6.800,00 
συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α., ιδιοκτησίας εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
δ.τ. «ΣΥΝΘΕΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.», για την εκτέλεση εργασιών από 01-08-2013, για την κοπή της 
υδρόβιας βλάστησης και τον καθαρισµό των τάφρων Τ1 Βίγλας και Τ0 Σαλαώρας και των 
στραγγισµάτων άρδευσης, για την αποκατάσταση της οµαλής ροής του νερού σύµφωνα µε την αριθµ. 
πρωτ. 2092/31-7-2013 (Α∆Α Β4Γ67Λ9-Σ2Ν) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας περί 
έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Άρτας, χορτοκοπτικών 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για τις ανωτέρω εργασίες, και επειδή η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει 
µηχανήµατα χορτοκοπτικά κατάλληλα για επέµβαση σε αποστραγγιστυικές τάφρους. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις του το αποθεµατικού του Προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. 
Άρτας έτους 2013, ενώ στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, 
τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των απαιτουµένων µηχανηµάτων (χορτοκοπτική λέµβος, 
υδραυλικός εκσκαφέας κ.λ.π.) καθώς και η προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη  ως και η σήµανση 
ασφάλειας.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Στέφανος Ζούµπας, µε το εξής σκεπτικό: « Από τη µέχρι σήµερα 
εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, σε 
περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε καταπτώσεις, κατολισθήσεις και 
καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία που 
παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη 
άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, 
αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι µεγάλο. 
Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό 
εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει µελέτη και να 
προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την άρση των 
προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται.». Επιπλέον ζήτησε 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. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

    6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση λύσης της από 21-01-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.», ως Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη 
Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων και ακρωνύµιο BioGAIA», στο 
πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013: BioGAIA.  
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7. Την αριθµ. 22/859/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου του θέµατος και καταρτίσθηκε διακήρυξη για τη διενέργεια του ως 
άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 65946/428/23-07-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθµ. 31/1281/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/09-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικής 
προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο,  στον ως άνω πρόχειρο διαγωνισµό της Π.Ε. Άρτας, και 
στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, ήτοι της εταιρείας 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά της κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, µε Σύνολο Βαθµολογίας = 100  

9. Την αριθµ. 35/1443/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/14-11-2012 (αποσφράγιση & αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού και 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-
Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», επειδή προσκόµισε 
όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά της κρίθηκε 
παραδεκτή στο σύνολό της, µε Σύνολο Βαθµολογίας = 100 η δε οικονοµική της προσφορά 
συνολικού ποσού € 14.910,26 µε ΦΠΑ, µε έκπτωση 5% και τελικό βαθµό αξιολόγησης 
ΒΑΠ=100 ήταν συµφέρουσα.   

10. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76268/536/05-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76377/2958/05-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα, σχέδιο λύσης σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. 
Άρτας και της εταιρείας «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, 
Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων και ακρωνύµιο 
BioGAIA», και εισηγείται την έγκρισή της, ως εξής:  

«… Με την υπ’ αριθµόν 35/1443/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου είχε κατακυρωθεί στη µειοδότρια εταιρία «ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ»  ο 
διαγωνισµός αριθµ. 85219/515 που διενεργήθηκε για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου BioGAIA.  

Το αντικείµενο της σύµβασης αφορούσε τη διαχείριση, το συντονισµό, την οικονοµική 
διαχείριση του έργου καθώς και τη προµήθεια εξοπλισµού (έναν φορητό Η/Υ) για την 
υποστήριξη της διαχείρισης του έργου. 

Η σύµβαση έργου, που υπεγράφη µεταξύ των ανωτέρω συµβαλλοµένων, στις 21-01-2013, 
έχοντας ως βάση καταρτίσεώς της την υπ’ αριθµ. 85219/515/24-09-12 ∆ιακήρυξη 
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, κρίθηκε ως απολύτως άκυρη από το Περιφερειακό Ταµείο 
Ανάπτυξης Ηπείρου, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1811/04-07-2013 έγγραφό του. Ο διαγωνισµός 
αφορούσε µη οµοειδή αντικείµενα και το τµήµα της αγοράς που αφορούσε τη προµήθεια 
εξοπλισµού αποκλείονταν από τη δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς.  

Σας αποστέλλουµε συνηµµένα, σχέδιο λύσης σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
και του αναδόχου του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ BioGAIA»ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.» 
και παρακαλούµε για την έγκρισή της..». 
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Στο συνηµµένο στην ανωτέρω εισήγηση, σχέδιο λύσης σύµβασης, αναφέρονται επί λέξει 
τα εξής:  

«… 1. Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι κατήρτισαν, στις 21-01-2013, στα Ιωάννινα, σύµβαση 
έργου, µε πλήρες αντικείµενο όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 1 της 
παραπάνω συµβάσεως και εν περιλήψει µε αντικείµενο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «BioGAIA» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.2 ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013». 

2. Το αντικείµενο της σύµβασης αφορούσε τη διαχείριση, το συντονισµό, την οικονοµική 
διαχείριση του έργου καθώς και τη προµήθεια εξοπλισµού (έναν φορητό Η/Υ) για την 
υποστήριξη της διαχείρισης του έργου. 
3. Για την σύναψη της συµβάσεως αυτής ελήφθησαν υπ’ όψιν, πέραν των άλλων, α) το 
Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ β) το Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», που εφαρµόζεται συµπληρωµατικά προς τις 
διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και αναλογικά για παροχή υπηρεσιών και γ) η υπ’αριθµ. 
14023/ΕΥΘΥ 521/31-03-2010 υπουργική απόφαση συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 4 του Π.∆. 118/2007 «4. Πρόχειρος διαγωνισµός 
διενεργείται για την σύναψη συµβάσεων προµήθειας αγαθών, η κατ’ είδος ετήσια συνολική 
δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 12 περ. γ του ν. 2286/1995. Ο διαγωνισµός 
διενεργείται από τριµελή επιτροπή, µε υποβολή έγγραφων προσφορών. ∆ηµοσίευση 
προκήρυξης (περίληψη διακήρυξης) στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται». Επιπλέον βάσει 
της υπ’αριθµ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-03-2010 υπουργικής απόφασης, οι δαπάνες δηµοσίων 
συµβάσεων είναι επιλέξιµες εφόσον έχει προηγηθεί η ανάρτηση της περιληπτικής 
προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ηµέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της οικείας 
διαχειριστικής αρχής ή ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής ή/και του φορέα που αυτοί 
υπάγονται ή έχει προηγηθεί προσήκον βαθµός δηµοσιότητας. Για τη διενέργεια του εν 
λόγω πρόχειρου διαγωνισµού ακολουθήθηκε η διαδικασία όπως προβλέπεται από την 
Ελληνική Νοµοθεσία, καθώς και οι κανόνες δηµοσιότητας. 
5. Τέλος, σύµφωνα µε τα άρθρα 12 (Λύση σύµβασης) & 13 (Επίλυση διαφορών) της 
συµβάσεως:  «Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και 
στην εκτέλεση της σύµβασης, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Ελληνικών 
∆ικαστηρίων των Ιωαννίνων». 
6. Επειδή εν προκειµένω το αντικείµενο του υπ’ αριθµ. 85219/515/24-09-12  Πρόχειρου 
∆ιαγωνισµού Επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου «BioGAIA» 
αφορούσε µη οµοειδή αντικείµενα, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και προµήθεια 
εξοπλισµού. 
7. Επειδή σύµφωνα, µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/07 και τις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, η Προκήρυξη αφορούσε διαφορετικές αγορές µε διαφορετικό «προφίλ 
αγοραστή», παροχή υπηρεσιών και προµήθεια και πρέπει να τηρούνται η αρχή της ίσης 
µεταχείρισης και η αρχή της αποφυγής διακρίσεων. 
8. Επειδή σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών υλοποίησης του έργου, για µη οµοειδή 
αντικείµενα πρέπει να ακολουθείται το κριτήριο της «αγοράς», ήτοι σε ποια αγορά πρέπει 
να απευθύνεται ο διαγωνισµός που θα προκηρυχθεί.  
9. Επειδή ο υπ’ αριθµ. 85219/515/24-09-12 Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός Επιλογής Συµβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου «BioGAIA»  είναι άκυρος, λόγω µη συµµορφώσεως µε 
το κριτήριο της «αγοράς», τις διατάξεις του Π.∆. 60/07 και τις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. Επειδή, οι ενδιαφερόµενοι δεν µπορούσαν να καταθέσουν επιµέρους 
προσφορά για κάποιο από τα απαιτούµενα παραδοτέα του ∆ιαγωνισµού, οπότε αυτοµάτως 
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το τµήµα της αγοράς, που αφορούσε τη προµήθεια εξοπλισµού αποκλείονταν από τη 
δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς  
10. Επειδή κατά τα άρθρα 158 και 159 του Α.Κ. η τήρηση τύπου για την δικαιοπραξία 
απαιτείται µόνο όπου το ορίζει ο νόµος, η δε δικαιοπραξία, για την οποία δεν τηρήθηκε ο 
τύπος που απαιτεί ο νόµος, εφόσον δεν ορίζει το αντίθετο είναι άκυρη, κατά το άρθρο δε 
180 Α.Κ. η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να µην έγινε. 
11. Επειδή στην προκειµένη περίπτωση η σύµβαση έργου, που υπεγράφη µεταξύ των 
ανωτέρω συµβαλλοµένων, στις 21-01-2013, πάσχει απολύτου ακυρότητας, αφού έχει ως 
βάση της καταρτίσεώς της την υπ’ αριθµ. 85219/515/24-09-12 ∆ιακήρυξη Πρόχειρου 
∆ιαγωνισµού, η οποία κρίθηκε ως απολύτως άκυρη από το Περιφερειακό Ταµείο 
Ανάπτυξης Ηπείρου, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1811/04-07-2013 έγγραφό του, λόγω 
παραβιάσεων βασικών κοινοτικών αρχών στη διακήρυξη του διαγωνισµού. 

Για τους ανωτέρω λόγους τα συµβαλλόµενα µέρη, µε κοινή δήλωση βουλήσεως, κοινή 
συναίνεση και αµοιβαία συµφωνία αποφασίζουν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα 
ακόλουθα: 
Α) Λύουν την µεταξύ των σύµβαση έργου, που καταρτίστηκε στα Ιωάννινα, στις 21-01-

2013 µε αριθµό Α∆ΑΜ. 13SYMV000962752, για τους λόγους που εκτέθηκαν 
ανωτέρω. 

Β) Εκ της συναινετικής λύσεως της παραπάνω συµβάσεως ουδεµία γεννάται εκατέρωθεν 
υποχρέωση και δεν παράγεται κανένα δικαίωµα, αφού η λυθείσα σύµβαση, ως άκυρη 
δικαιοπραξία, θεωρείται ως µη γενόµενη, κατά το άρθρο 180 του Α.Κ. ……». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/983/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη λύση της από 21-01-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», 
ως Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιµων 
Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων και ακρωνύµιο BioGAIA», στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο σχέδιο λύσης σύµβασης, που υποβλήθηκε από το Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ. 10), χωρίς από τη λύση της ως άνω 
σύµβασης, να γεννάται εκατέρωθεν καµία υποχρέωση και χωρίς να παράγεται κανένα 
δικαίωµα, δεδοµένου ότι η υπό λύση σύµβαση, ως άκυρη δικαιοπραξία, θεωρείται ως µη 
γενόµενη, κατά το άρθρο 180 του Α.Κ. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Καλαµά», προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 19/791/05-07-2013 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. 60916/1135/25-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 60915/1134/25-06-2013 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.  

7. Το αριθµ. πρωτ. 76404/1470/06-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76457/2963/06-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του από 30-07-2013 
∆ιαγωνισµού για 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 
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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. Σδράλαγκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 48% µε 
προσφερόµενο ποσό 106.600,00 € (µε Φ.Π.Α.)...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/984/09-08-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αντιπληµµυρικά έργα στον ποταµό Καλαµά», προϋπολογισµού € 205.000,00 µε ΦΠΑ, κατά 
την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο 
Σδράλαγκας Γεώργιος του Κωνσταντίνου Ε.∆.Ε. µε έκπτωση 48% και µε προσφερόµενο ποσό 
€ 106.600,00 µε Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Σδράλαγκα Γεώργιο του Κωνσταντίνου 
Ε.∆.Ε., και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου, η προσφορά του µειοδότη (48,00%) 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ



 - 92 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας του 
οδικού δικτύου από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρο Πύργου Λυγιάς 
ενόψει τουριστικής περιόδου, που εκτελέστηκαν µε µηχανήµατα ιδιωτικής χρήσης, βάσει 
της αριθµ. 70083/2885/17-07-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
της αριθµ. 21/892/24-07-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου.      

   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ



 - 93 - 

οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

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

10. Την αριθµ. 21/892/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον 
Σοκόλη Παναγιώτη, της εκτέλεσης εργασιών για την αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου 
από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρου Πύργου Λυγιάς ενόψει τουριστικής 
περιόδου, τα οποία εργάστηκαν από 13-07-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
70083/2885/17-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι 
η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό 
Εξοπλισµό, που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74971/3019/01-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75936/2911/05-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στον δικαιούχο, των 
εργασιών για: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως 
τον αρχαιολογικό χώρου Πύργου Λυγιάς ενόψει τουριστικής περιόδου», σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 
0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, 
επανέλαβε την τοποθέτησή του, όπως καταγράφηκε στη σχετική, αριθµ. 21/892/24-07-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για το συγκεκριµένο θέµα, ως εξής: «Παρά την 
διαφορετική θέση που καταθέτουµε ως παράταξη σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. για τις 
µισθώσεις Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, συµφωνούµε σήµερα για την ειδική αυτή περίπτωση, λόγω 
της τουριστικής περιόδου και της επισκεψιµότητας του αρχαιολογικού χώρου.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/985/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.998,75 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την αποκατάσταση 
βατότητας οδικού δικτύου από τον υποσταθµό της ∆ΕΗ έως τον αρχαιολογικό χώρου Πύργου 
Λυγιάς ενόψει τουριστικής περιόδου, που εκτέλεσε ο Σοκόλης Παναγιώτης, µε το αριθµ. ΕΚΒ4864 
όχηµα, από 13 έως 15-07-2013 (ήτοι: 25 ώρες εργασίας Χ € 65,00 / ανά ώρα = € 1.625,00 Χ 23% 
ΦΠΑ), και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό, που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω 
προβληµάτων, σύµφωνα µε την αριθµ. 70083/2885/17-07-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθ. 21/892/24-07-2013 απόφαση ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής 
Επιτροπής 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

     6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή εργασιών για επείγουσες παρεµβάσεις της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών, που εκτελέστηκαν µε µηχανήµατα 
ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθµ. 71647/2923/23-07-2013 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθµ. 21/923/24-07-2013 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.      

   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την αριθ. πρωτ. 71647/2923/23-07-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. τα οποία εργάσθηκαν από 22-07-2013 για επείγουσες 
παρεµβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών στο επαρχιακό δίκτυο 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε δεδοµένο ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε 
ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτές, 
προωθητήρας), που απαιτούνταν για άµεση παρέµβαση.    

10. Την αριθµ. 21/923/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον 
Λάµπρου Γεώργιο, της εκτέλεσης εργασιών για επείγουσες παρεµβάσεις σχετικά µε την 
πρόληψη πυρκαγιών στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τα οποία εργάστηκαν από 
22-07-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 71647/2923/23-07-2013 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (περιστρεφόµενη τσάπα, 
φορτωτές, προωθητήρας), που απαιτούνταν για άµεση παρέµβαση. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74958/3017/01-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75883/2906/05-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στον δικαιούχο, των 
εργασιών για: «Επείγουσες παρεµβάσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας σχετικά µε την πρόληψη 
πυρκαγιών», σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, 
επανέλαβε την τοποθέτησή του, όπως καταγράφηκε στη σχετική, αριθµ. 21/923/24-07-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για το συγκεκριµένο θέµα, ως εξής: «Παρά την 
διαφορετική θέση που καταθέτουµε ως παράταξη σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. για τις 
µισθώσεις Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, συµφωνούµε σήµερα για την ειδική αυτή περίπτωση, λόγω 
της ιδιαιτερότητας του θέµατος και της εποχής, επειδή αφορά σε πρόληψη πυρκαγιών.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/986/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 12.300,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 
ΚΑΕ 0814 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για επείγουσες 
παρεµβάσεις σχετικά µε την πρόληψη πυρκαγιών στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που εκτέλεσε ο Λάµπρου Γεώργιος, µε τα αριθµ. ΜΕ 51152, ΜΕ 112213 και ΜΕ 96361 οχήµατα 
από 22 έως 27-07-2013 (ήτοι: α) ΜΕ 51152: 40 ώρες εργασίας Χ € 70,00 / ανά ώρα = € 2.800,00 
β) ΜΕ 112213: 40 ώρες εργασίας Χ € 80,00 / ανά ώρα = € 3.200,00 και γ) ΜΕ 96361: 40 ώρες 
εργασίας Χ € 10,00 / ανά ώρα = € 4.000,00 και Σύνολο ∆απάνης: € 10.000,00 Χ 23% ΦΠΑ), και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισµό (περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτές, προωθητήρας), που απαιτούνταν για 
άµεση παρέµβαση, σύµφωνα µε την αριθµ. 71647/2923/23-07-2013 Απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθ. 21/923/24-07-2013 απόφαση ανάθεσης 
εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

     6. Ζούµπας Στέφανος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
74565/2359/31-07-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75280/2842/01-08-2013 στον 
φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «…. την έγκριση της δαπάνης 
του ποσού 541,20 € µε ΦΠΑ το οποίο απαιτείται για την µυοκτονία- εντοµοκτονία στο κτίριο 
στέγασης της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας &Κοινωνικής Μέριµνας –Τµήµα κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε το αριθµ 1039/10-7-
2013 έγγραφό της υποδεικνύει την  άµεση µυοκτονία –εντοµοκτονία στο ανωτέρω κτίριο για 
λόγους ∆ηµόσιας Υγείας και προστασίας τόσο των εργαζοµένων όσο και των πολιτών στο 
χώρο εργασίας, συνέλεξε δε για το λόγο αυτό τρεις (3) προσφορές µε χαµηλότερη τιµή την 
προσφορά του Ζαφείρη Αναστάσιου (γεωπόνου) µε το ανωτέρω ποσό .Οι άλλες 
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προσφορές είναι του Γιάγκα Θωµά µε ποσό 2.373,90€ µε ΦΠΑ και της Λιόλιου Πετρούλας 
µε ποσό 851,16 µε ΦΠΑ (φορέας 072 και ΚΑΕ 0899α ….).». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/987/09-08-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για την µυοκτονία – εντοµοκτονία, για λόγους ∆ηµόσιας Υγείας 
και προστασίας τόσο των εργαζοµένων όσο και των πολιτών στο χώρο εργασίας, του κτιρίου 
στέγασης των Υπηρεσιών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον 
Ζαφείρη Αναστάσιο, Γεωπόνο, ο οποίος υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα προσφορά µεταξύ αυτών 
που συνέλεξε η ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
συνολικό ποσό € 541,20 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0899α).  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα 
(9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  
 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/91/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την 
οποία: Α) µαταιώθηκε ο ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια: 1) πετρελαίου 
θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι 
31-12-2013, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε το Νο 1/04-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση 
προσφοράς, Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε αλλαγή των όρων της διακήρυξής του και καταρτίσθηκε η νέα, υπ’ αριθµ. 1/2013 
διακήρυξη για τη διενέργεια του επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης, και λιπαντικών) 
έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), 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. 
8919/304/29-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
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7. Την αριθµ. 10/289/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Νο 1/13-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισµού 
για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, σύµφωνα µε το 
οποίο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για 
κατάθεση προσφοράς. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
76276/24100/05-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76378/2959/05-08-2013 στον φάκελο 
10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Προκειµένου να προβούµε στην 
υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, (καθότι ο προηγούµενος 
επαναληπτικός  ανοικτός διαγωνισµός  που έγινε την 13-3-2013 κατέστη άγονος ) µε την  εταιρεία 
ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E.( µε ΑΦΜ: 082970873 ∆ΟΥ: Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 
1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας Ηγ/τσα ), παρακαλούµε όπως εγκρίνετε µε απευθείας ανάθεση  την 
προµήθεια: α)  υγρών καυσίµων κίνησης  12.000 λίτρων , προϋπολογισµού 19.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
και β) λιπαντικών 250 λίτρων , προϋπολογισµού 1.000,00€ χωρίς ΦΠΑ για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών  αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, (αυτοκινήτων, µηχανηµάτων κλπ) συνολικού 
προϋπολογισµού 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Επίσης σας στέλνουµε για έγκριση σχέδιο σύµβασης της 
ανωτέρω ανάθεσης. Οι  ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(Φορέας 072 και ΚΑΕ 1511α )….». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, 
τόνισε τα εξής: «Μετά από τη διετή εµπειρία των διαγωνισµών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για προµήθεια 
καυσίµων, όπου όλοι κηρύχθηκαν άγονοι, µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε στη λύση των συνεχών 
απευθείας αναθέσεων, είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ να ξαναδούµε το θέµα της αντιµετώπισης του 
θέµατος συλλογικά σε επίπεδο Περιφέρειας.»..  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/988/09-08-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. µε ΑΦΜ 
082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας Ηγουµενίτσα), της προµήθειας: α) 
12.000 λίτρων υγρών καυσίµων κίνησης, προϋπολογισµού € 19.000,00 πλέον ΦΠΑ και β) 250 λίτρων 
λιπαντικών, προϋπολογισµού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισµού € 20.000,00 
πλέον ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, και µε τιµή χρέωσης –για τα καύσιµα– που θα υπολογίζεται στην λιανική τιµή 
του πρατηρίου του προµηθευτή κατά την ηµέρα πώλησης του είδους, δεδοµένου ότι ο διενεργηθείς την 
04-12-2012 σχετικός ανοιχτός διαγωνισµός, καθώς και ο διενεργηθείς την 13-03-2013 επαναληπτικός 
διαγωνισµός, µαταιώθηκαν επειδή κατέστησαν άγονοι και   

Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, βάσει του σχεδίου που επισυνάπτεται 
στην αριθµ. πρωτ. 76276/24100/05-08-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, συνολικού ποσού € 20.000.00 χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), φορέας 072 ΚΑΕ 1511α. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

  6. Ζούµπας Στέφανος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 75881/2387/02-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
75747/2845/02-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης ποσού 500,00 € µε ΦΠΑ για την συνδιοργάνωση από την Π.Ε. 
Θεσπρωτίας Βλαχωρίτικης βραδιάς στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας στις 17-08-2013. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας 
Στέφανος, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του σε παρόµοιες αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει σχετικών 
αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών.  
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Αποφασίζει οµόφωνα  

(απόφαση 23/989/09-08-2013) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση  
Βλαχωρίτικης βραδιάς στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, στις 17-08-2013 που θα συµβάλλει στην 
πολιτιστική και τουριστική προβολή του Νοµού Θεσπρωτίας, καθώς και τη δαπάνη συνολικού 
ποσού € 500,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην 
ανωτέρω εκδήλωση, ήτοι για ηχητική-µουσική κάλυψη της εκδήλωσης, η οποία θα βαρύνει 
τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0845). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση των Πρακτικών Νο1/01-07-2013 και Νο2/29-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής 
του επαναληπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών 
σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-
2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

    
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB. 

7. Την αριθµ. 24/958/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών 
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σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-
2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, και µε χρονική διάρκεια µέχρι 31-12-2013 και Β) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 73867/2759/21-08-2012 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθµ. 29/1198/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Νο 1/03-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
πρώτη συνεδρίαση της 03ης/10-2012 δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, εισηγήθηκε την 
µαταίωση του διαγωνισµού, Β) Ματαιώθηκε ο ανωτέρω, διενεργηθείς την 03-10-2012 
πρόχειρος διαγωνισµός, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση 
προσφοράς και απέβη άγονος και Γ) εγκρίθηκε η επανάληψή του, µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

9. Την αριθµ. 14/495/30-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Νο 1/07-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού 
πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη 
ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, εισηγήθηκε την µαταίωση του διαγωνισµού, Β) 
Ματαιώθηκε ο ανωτέρω, διενεργηθείς την 07-12-2012 πρόχειρος διαγωνισµός, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και απέβη άγονος Γ) εγκρίθηκε 
η επανάληψή του, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και ∆) Καταρτίσθηκε  η νέα-
τροποποιηµένη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο 
ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, και εγκρίθηκαν οι όρους αυτής, όπως περιλαµβάνονται στην 
αριθµ. 6/2013 διακήρυξη του διαγωνισµού που συντάχθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 40110/1352/26-04-2013 εισήγηση 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας 

10. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 77048/2422/07-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 77143/2984/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζονται το  Πρακτικό  Νο 1 και Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού 6 /2013 για το έργο «Προµήθεια Εξοπλισµού της Πιλοτικής Υλοποίησης δικτύου 
Ποδηλατικών Σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB» 
(SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)» και εισηγείται την έγκρισή 
τους. 

Α) Στο Πρακτικό Νο1/01-07-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής Αναδόχου 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ADRIMOB 
( SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA ) ”». 
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης  6/2013 
 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 1η   Ιουλίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 έως 

12:00 π.µ.  συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων  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 
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3. Πάσχου Ειρήνη  µέλος 

Η  επιτροπή παρέλαβε µία  (1) προσφορά της: 

1) BRAINBOX  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Ε. Π. Ε.   

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του  κυρίως φακέλου µε τα 

δικαιολογητικά και του  φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της  τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι  

πληρούνται  οι όροι της διακήρυξης και προτείνεται να γίνει αποδεκτή.  

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, δεν αποσφραγίστηκε αλλά αφού µονογράφτηκε και 

σφραγίστηκε  παραδόθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή  προκειµένου να αποσφραγιστεί στην 

ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει αυτή. 

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

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

Β) Στο Πρακτικό Νο1/29-07-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού επιλογής Αναδόχου 
για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ADRIMOB 
( SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA ) ”». 
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης  6/2013 
 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 29η  Ιουλίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ.  

συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων  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 µε βάση το αρίθµ. Πρωτ. 72646/2287/24-7-2013 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής 

προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της BRAINBOX  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Ε. Π. Ε.  και διαπιστώθηκε ότι: 

Α) Η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 19.925,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 

24.507,75 ευρώ µε 23% Φ.Π.Α. δηλαδή µε  έκπτωση 1,97%. 

Β) Παρότι έχει κατατεθεί µια µόνο προσφορά, από τα συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν από 

προηγούµενους διαγωνισµούς σε διάφορους ∆ήµους για το ίδιο αντικείµενο που 

επιβεβαιώνονται  µε παραστατικά, κρίνεται ότι η προσφορά είναι µέσα στα πλαίσια της λογικής 

της αγοράς και γίνεται αποδεκτή. 
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Κατόπιν αυτού η επιτροπή εισηγείται την προσωρινή  κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού στην BRAINBOX  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Ε.Π.Ε.  µε Α.Φ.Μ.  998829969 µε το τελικό 

ποσό των 24.507,75 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

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

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/990/09-08-2013) 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/01-07-2013 και Νο2/29-07-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής του β’ 
επαναληπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην 
Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οποία (ανωτέρω υπό στ. 10Α & 10Β): 
Α) Πρακτικό Νο1/01-07-2013: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παρέλαβε µία προσφορά, της 
εταιρείας «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.» και προχώρησε στην αποσφράγιση του  κυρίως 
φακέλου µε τα δικαιολογητικά και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, από τον έλεγχο των 
οποίων, διαπιστώθηκε ότι πληρούνται  οι όροι της διακήρυξης και προτείνει να γίνει αποδεκτή. 
Β) Πρακτικό Νο2/29-07-2013: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση του 
φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της µοναδικής διαγωνιζόµενης εταιρείας «BRAINBOX 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», από τον έλεγχο της οποίας διαπιστώθηκε ότι ανέρχεται στο ποσό των 
19.925,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 24.507,75 ευρώ µε 23% Φ.Π.Α. δηλαδή µε  έκπτωση 1,97%. Η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κάνει δεκτή την ανωτέρω προσφορά, και εισηγείται την κατακύρωση 
του ανωτέρω έργου στην µοναδική ενδιαφερόµενη εταιρεία «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», 
δεδοµένου ότι από τα συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν από προηγούµενους διαγωνισµούς σε 
διάφορους ∆ήµους για το ίδιο αντικείµενο που επιβεβαιώνονται  µε παραστατικά, κρίνεται ότι η 
προσφορά είναι µέσα στα πλαίσια της λογικής της αγοράς. 
Σύµφωνα µε τα ως άνω Πρακτικά Νο1/01-07-2013 και Νο2/29-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του β’ επαναληπτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην 
Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ, 
προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η µοναδική ενδιαφερόµενη εταιρεία που κατέθεσε 
προσφορά, «BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.», µε ποσό € 19.925,00 χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι µε 
ποσό € 24.507,75 µε 23% Φ.Π.Α. και µε έκπτωση 1,97%. 
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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

     6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Τις σχετικές, αριθµ. 14/569/21-05-2012, 19/769/12-07-2012, 22/840/31-07-2012, 
24/1010/30-08-2012, 26/1051/13-09-2012, 26/1052/13-09-2012, 26/1053/13-09-2012, 
33/1321/13-11-2012, 2/29/18-01-2013,  11/359/03-04-2013 και 14/443/30-04-2013 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

9. Την αριθµ. 18/704/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το αριθµ. 5/14-06-2013 (Ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης) Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της 
Πράξης του θέµατος και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατά του στην εταιρεία µε την 
επωνυµία «ENCORE A.E.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της και 
βαθµολογήθηκε µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) = 99,37 η οικονοµική 
της προσφορά είναι η πλέον συµφέρουσα και συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική 
βαθµολογία, ήτοι ΒΤΑ=99,49 ενώ επιπλέον προσκόµισε όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 77347/3224/08-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77454/3019/08-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «….. τη συγκρότηση της Επιτροπής  
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή 
του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως αυτή προέκυψε από την 
διενέργεια κλήρωσης, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Πρακτικό κλήρωσης τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών.». 

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

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Πλιάκος, απέχει από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριµένο θέµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ. 
172 και 180 του Ν. 3852/2010 λόγω συγγένειας µε κληρωθέν µέλος της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/991/09-08-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Πράξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου» και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της 
Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-
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2011) και αναφέρονται στο από 08-08-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Ευτυχιάδης Γεώργιος, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου  Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄,  ως πρόεδρος, 

β. Μάνη Αναστασία, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου , του κλάδου  Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Γ΄. 

 γ. Μπάρκα Βασιλική, υπάλληλος της ∆/νσης δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και 
Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆Ε ∆/κων Γραµµατέων  µε βαθµό ∆΄.  

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Λύγδα Ασηµούλα, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου  Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄. 

β. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου  Τ.Ε  Πληροφορικής  µε βαθµό ∆΄. 

γ Κωσταδήµα Βασιλική, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆Ε ∆/κων 
Γραµµατέων µε  βαθµό Γ΄                 
...............................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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                                                                                                        Ιωάννινα,  8-8-2013         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                   
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   

 
  

                                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
                     ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  
 
 

Για την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου  «Ενέργειες για την Προώθηση 
και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου ». 
 
 Σήµερα στις  8-8-2013 παρουσία των : 
 
1. Μπακοπούλου Ευγενίας, Προϊσταµένης του Τµήµατος Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής  
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού   
2. Γιαννούση Πηνελόπης, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και  
3.Μπούµπα Ευτυχίας, Προϊσταµένης του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  
∆ιεξήχθη η κλήρωση των  τακτικών  και των αναπληρωµατικών µελών για τη συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου «Ενέργειες για την Προώθηση και 
Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 
Ν. 4024/11 και την εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

      Η κλήρωση των προσώπων έγινε από τις αντίστοιχες καταστάσεις των διαπιστωτικών πράξεων 
κατάταξης των υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011. 

 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά µέλη µε την  εξής σειρά οι: 
 
α.  Ευτυχιάδης Γεώργιος, υπάλληλος της ∆νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού του κλάδου  
Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄. 
β. Μάνη Αναστασία, υπάλληλος της ∆νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού του κλάδου  Π.Ε 
∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Γ΄. 
 γ. Μπάρκα Βασιλική, υπάλληλος της ∆/νσης δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και 
Τουρισµού του κλάδου ∆Ε ∆/κων Γραµµατέων  µε βαθµό ∆΄. και   
 

ως αναπληρωµατικά µέλη οι : 
 

α. Λύγδα Ασηµούλα, υπάλληλος της ∆νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού του κλάδου  Π.Ε 
∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄. 
β. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, υπάλληλος της ∆νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού του 
κλάδου  Τ.Ε  Πληροφορικής  µε βαθµό ∆΄. 
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γ Κωσταδήµα Βασιλική, υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου,του κλάδου ∆Ε ∆/κων 
Γραµµατέων µε  βαθµό Γ΄                 
 
 

 
                                                                                                    Ιωάννινα  8-8--2013 
 
 

                                                                                                             Η Επιτροπή 
Ε.∆.                                                                                                   
 1. Αρχείο                                                                                         1. 
  2. Φ. ∆ιαγωνισµού 

                                                                                                       
                                                                                                         2 
 

                                                             

3. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης της λειτουργίας του «Θερινού Σχολείου Τζουµέρκων & Ν.Α. 
Πίνδου» και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, -
υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 69774/540/07-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
77273/3012/08-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του «Θερινού Σχολείου 
Τζουµέρκων & Ν.Α. Πίνδου», µε πρωτοβουλία της Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας 
Τζουµέρκων και τη συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Τζουµέρκων, Περιστερίου & Χαράδρας Άραχθου και του ∆ήµου Κεντρικών 
Τζουµέρκων. 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, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, 
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του σε παρόµοιες αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει σχετικών αποφάσεων αρµοδίων 
ελεγκτικών µηχανισµών. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/992/09-08-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του «Θερινού Σχολείου 
Τζουµέρκων & Ν.Α. Πίνδου», που θα λειτουργήσει για 2η συνεχή χρονιά, το χρονικό διάστηµα 
27/8-1/9/2013, µε πρωτοβουλία της Ιστορικής & Λαογραφικής Εταιρείας Τζουµέρκων και τη 
συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουµέρκων, Περιστερίου & Χαράδρας Άραχθου και του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων 

Θέµα της φετινής διοργάνωσης είναι «Τουρισµός, Τόπος & Πολιτισµός» και απευθύνεται σε 
τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές, σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 
διδάκτορες από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. Το 
πρόγραµµα των µαθηµάτων περιλαµβάνει διαλέξεις,  workshops και ασκήσεις επιτόπιας 
έρευνας σε στοχευµένες κοινότητες της περιοχής, µε θέµατα όπως: «Φυσικοί πόροι & 
πρωτογενείς παραγωγικές δραστηριότητες», «Μορφές τουρισµού & δραστηριότητες», 
«Αγροτουρισµός, τυποποίηση, θρησκευτικός τουρισµός» κ.α.  

Πρόκειται για µια συστηµατική επιστηµονική προσπάθεια καταγραφής και µελέτης του λαϊκού 
πολιτισµού των Τζουµέρκων µε µεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία, αλλά και την 
επιστηµονική κοινότητα και έχει στόχο να αποτελέσει θεσµό για την περιοχή των Τζουµέρκων 
και της Ηπείρου γενικότερα και να συµβάλει στην ενδυνάµωση της τοπικής κοινωνίας, στη 
στήριξη της ανάπτυξης της περιοχής, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη δηµιουργία 
υποδοµών.  

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. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου µε τη συµµετοχή της στη συγκεκριµένη εκδήλωση: 

- Αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την προβολή των ορεινών όγκων της και των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν για την ανάπτυξη δράσεων εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

- Ενισχύει την καλή µαρτυρία του τόπου µας σχετικά µε την ικανότητά του να φιλοξενεί 
διοργανώσεις επιστηµονικού χαρακτήρα και µεγάλου βεληνεκούς.  

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

- Συµβάλλει στην αναβάθµιση του πνευµατικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της 
περιοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω συνδιοργάνωση, που θα καλύψει έξοδα 
εκτυπώσεων, φιλοξενίας, ενοικίασης 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

     6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα 
(9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 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, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση δαπάνης για τη δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, βάσει της αριθµ. 5/101/03-03-2011 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/101/03-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ανατέθηκε στη 
Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (ήδη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), στα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε αυτοδικαίως η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 283 και 176 παρ.1 εδ’ η του Ν. 3852/2010, για την ορισθείσα δικάσιµο της 16-03-2011 
και για κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για την συζήτηση της από 27/03/2005 αίτησης ακυρώσεως της 
ανώνυµης εταιρείας «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά της Ν.Α.Ι. και του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την ακύρωση της αριθ. 3610/13-3-2006 απόφασης της ∆/νσης 
Τεχνικών υπηρεσιών της Ν.Α.Ι./Τµήµα εκτελέσεως Συγκοινωνιακών έργων (ΕΣΚΕ) και κάθε άλλης 
συναφούς πράξεως και παραλείψεως, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να 
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το από 07-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77325/3015/08-08-2013 στον φάκελο 
10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την αµοιβή της 
Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών, στην οποία είχε ανατεθεί η δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, µε την αριθµ. 5/101/03-03-2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για την αναφερόµενη στην εισήγηση υπόθεση, η οποία 
εκδικάσθηκε µετά από αναβολή, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει 
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σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, αµοιβή 
που δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό 
∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση σε θέµατα διοικητικού δικαίου, ενώ στην προκειµένη περίπτωση συντρέχει και το 
δυσερµήνευτο των εφαρµοστέων κανόνων δικαίου όσον αφορά την εκτελεστότητα της πράξης και 
την ύπαρξη εννόµου συµφέροντος για την άσκηση της αίτησης από την αιτούσα, λαµβανοµένων 
υπόψη των τρεχουσών αµοιβών για παράσταση στα εν λόγω ∆ικαστήρια, καθώς και του γεγονότος 
ότι οι προβλεπόµενες από την ΚΥΑ ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, αφορούν πλέον – µετά την 
ψήφιση και ισχύ του Ν. 3919/2011 – τον υπολογισµό των εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία και τις 
κρατήσεις υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/993/09-08-2013) 

Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 
2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την πληρωµή της αµοιβής της Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου 
και κατοίκου Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, πληρεξούσιας δικηγόρου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), στα πλαίσια της 
νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 5/101/03-03-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 
οποία της ανατέθηκε η δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, για την ορισθείσα δικάσιµο της 16-03-2011 και για κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για την 
συζήτηση της από 27/03/2005 αίτησης ακυρώσεως της ανώνυµης εταιρείας «ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» κατά 
της Ν.Α.Ι. και του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για την ακύρωση της 
αριθ. 3610/13-3-2006 απόφασης της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών της Ν.Α.Ι./Τµήµα εκτελέσεως 
Συγκοινωνιακών έργων (ΕΣΚΕ) και κάθε άλλης συναφούς πράξεως και παραλείψεως, ώστε να 
καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα, πρόσθετους λόγους και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια 
είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), 
ως εξής:   

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, για την παράσταση και κατάθεση 
υποµνήµατος, σύµφωνα µε την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ 
«Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 982,00 πλέον 
ΦΠΑ και η αµοιβή της δικηγόρου για τη συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, βάσει συµφωνητικού 
µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ανέρχεται στο ποσό των € 1.500,00 
(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 % και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου 
των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε 
την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση σε θέµατα διοικητικού δικαίου, ενώ στην προκειµένη 
περίπτωση συντρέχει και το δυσερµήνευτο των εφαρµοστέων κανόνων δικαίου όσον αφορά την 
εκτελεστότητα της πράξης και την ύπαρξη εννόµου συµφέροντος για την άσκηση της αίτησης από την 
αιτούσα, λαµβανοµένων υπόψη των τρεχουσών αµοιβών για παράσταση στα εν λόγω ∆ικαστήρια, 
καθώς και του γεγονότος ότι οι προβλεπόµενες από την ΚΥΑ ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, 
αφορούν πλέον – µετά την ψήφιση και ισχύ του Ν. 3919/2011 – τον υπολογισµό των εισφορών στα 
ασφαλιστικά ταµεία και τις κρατήσεις υπέρ του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, η δε ανωτέρω αµοιβή 
περιλαµβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτήθηκαν εκ µέρους της πληρεξουσίας δικηγόρου, για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης (επικοινωνία και 
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε τον εισηγητή της υποθέσεως στο ∆ικαστήριο, παράσταση 
στις αναβολές, κατάθεση υποµνήµατος, κλπ). 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας Στέφανος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, στα πλαίσια της 
τοποθέτησης των µελών της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στη σχετική, αριθµ. 5/101/03-
03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
...............................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Ιτέας», προϋπολογισµού  € 30.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Αν/ξης – Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών - Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. ∆3β/232/2-Ι/29-11-
2012 απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για 
την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012» 
και την αρ. 9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί κατανοµής 
της παραπάνω πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: «Αποκατάσταση οδού Ιτέας», 
προϋπολογισµού 30.000,00 € µε τον ΦΠΑ.   

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ
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7. Την αριθµ. 19/791/05-07-2013 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. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 60916/1135/25-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 60915/1134/25-06-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 77479/7716/08-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 77505/3022/08-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή  «…. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας 
αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και ολόγραφη 
αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς και αφού βρήκαµε ότι αυτά έχουν καλώς, η επιτροπή διαγωνισµού ανέδειξε 
µειοδότη τον Κο Aυδίκο Γεώργιο που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 22.927,01 € χωρίς 
τον Φ.Π.Α. και έκπτωση  6 %. ...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/994/09-08-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Ιτέας», προϋπολογισµού  € 30.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Aυδίκος 
Γεώργιος, που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 22.927,01 € χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 
6,00%  και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Aυδίκο Γεώργιο 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 (6,00%) είναι 
συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού από 
∆ραγοψά προς Πολύλοφο στη Χ.Θ, 2+00», προϋπολογισµού  € 40.000,00 µε ΦΠΑ.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 46733/2010/20-05-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου», για το υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας οδού από ∆ραγοψά προς 
Πολύλοφο στη Χ.Θ, 2+00», προϋπολογισµού 40.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 77478/7715/08-08-2013 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77508/3023/08-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 46880/4388/07-08-2013 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 23/995/09-08-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού από ∆ραγοψά προς 
Πολύλοφο στη Χ.Θ, 2+00», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 77478/7715/08-08-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 46880/4388/07-
08-2013 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. 77191/3136/08-08-2013 
και 77200/3137-08-08-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 77276/3013/08-08-2013 
και 77279/3014/08-08-2013 αντίστοιχα, στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις 
οποίες η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζούµπας 
Στέφανος, τόνισε ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα που 
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επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην Επιτροπή 
είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των 
µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και 
παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφερε και πάλι το αίτηµά του, για τα προηγούµενα έτη και 
στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισε επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες 
υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των 
αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/996/09-08-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες, καθώς και την απ’ 
ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στους 
πίνακες προµηθευτές, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του 
προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας):  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗ
Χ-ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

- ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     

(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 121903 Grader 

Λάµες µαχαιριού - ακρολέπιδο (Βασιλειάδης Κ.), 
Αεροθάλαµος ελαστικού - επισκευή ελαστικού 
(Ντάσιος Η.), Μασόν ελαστικού - επισκευή ελαστικού 
(Αφοί Γκόγκα).  

565,00 € 300,00 € 

2 121907 Grader 

Φίλτρο αέρος (µέσα - έξω) - Αλλαγή Φίλτρων, 
Ρύθµιση µηχανής, Στεγανά φρένων, Λάδια υδραλικού, 
Λαστιχάκια, Φίλτρα λαδιού, Λάδι µηχανής, Στεγανά 
µπουκάλας, Εργασία (Χρήστου Νικ.) 

675,00 € 1.095,00 € 

3 109524 Grader 

Αλλαγή λαδιών διαφορικού - διδύµων - τρικουβέρτου, 
Μεσόµπαρα - στεγανά µπουκάλας + εργασία 
(Χρήστου Νικ.), Μασόν ελαστικών + επισκευή (2), 
Συµπλήρωµα freon - φλας - καθαριστήρα + εργασία 
(Λάµπρου Χρ.) 

500,00 € 720,00 € 

4 121902 JCB 

Φίλτρα σασµάν (2) - Λάδι - ∆αχτυλίδια - πειροι 
γκουβά (Καρπούζης Π.) + εργασία (Παπαδόπουλος), 
Αεροθάλαµος - επισκευή ελαστικού (Ντάσιος Η.), 
Σωλήνες λαδιού (3) Χρήστου Ν.) 

655,00 € 890,00 € 

5 121900 Φορτωτής Επισκευή ελαστικού (Αφοί Γκόγκα)   100,00 € 

6 121905 Προωθητήρας Καθάρισµα µπουτόν εκκίνησης (Λάµπρου Χρ.) - 
Αλλαγή λιπαντικών φίλτρων (Χρήστου Ν.)   420,00 € 

7 51077 Τρακτέρ 

Ρουλεµάν καταστροφέα (4) - Σωλήνες πιέσεως - 
σφυριά - τσιµούχες - κολήµατα + εργασία 
(Βασιλειάδης Κ.), Αεροθαλάµους ελαστικών - 
επισκευή + εργασία (Αφοί Γκόγκα), Τσιµούχα αντλίας 
λαδιού - σωλήνες λαδιού (2) + εργασία (Χρήστου Ν.) 

1.385,00 € 530,00 € 

8 121906 Προωθητήρας Ακρολέπιδο µαχαιριού + εργασία (Χρήστου Ν.) 210,00 € 310,00 € 

9 113270 Περιστρεφόµεν
η Τσάπα Σωλήνες πιέσεως λαδιού (3) (Βασιλειάδης Κ.)   300,00 € 

10 51190 Grader 

Επισκευή χειριστηρίου - Λάµες µαχαιριού - πείρος 
µπουκάλας + εργασία (Βασιλειάδης Κ.), Φίλτρα 
λαδιού - πετρελαίου - αέρος (µέσα έξω) (Καρπούζης 
Π.), Όργανο θερµοκρασίας - ωροµετρητής + εργασία 
(Τζώρτζης) 

690,00 € 460,00 € 

11 9958 Όχηµα Μπαταρία (1) (Λάµπρου Χρ.) 110,00 €   
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12 9957 Φορτηγό 
Επισκευή πίσω πόρτας καρότσας (Παπαδόπουλος Γ.)  
- κολλήµατα - Περιοδικό σέρβις + εργασία (Φερεντίνος 
Αχ.) 

895,00 € 710,00 € 

13 3875 Όχηµα Καλύµµατα καθισµάτων (2) (∆ηµητρίου Φ.) 60,00 €   

14 9924 Όχηµα Φάρος (Λάµπρου Χρ.) - Περιοδικό σέρβις + εργασία 
(Τσουµέτης Γ.) 255,00 € 80,00 € 

15 9922 Όχηµα Φανάρια (2) Φλας + εργασία (Λάµπρου Χρ.) 100,00 € 70,00 € 

16 9923 Όχηµα Περιοδικό σέρβις + εργασία (Τσουµέτης Γ.) 385,00 € 275,00 € 

17 9915 Όχηµα Περιοδικό σέρβις + εργασία (Πεπόνης) 395,00 € 425,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 6.880,00 € 6.685,00 € 

    
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗ
Χ-ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟ
Σ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     
(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 121903 Grader Προµήθεια 4 ελαστικών 1400-24 (Αφοί Γκόγκα) 2.400,00 €   

2 109524 Grader Προµήθεια (2) ελκαστικών 1400-24 (Αφοί Γκόγκα) 1.200,00 €   

   ΣΥΝΟΛΟ 3.600,00 € 0,00 € 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο  

Έγκριση των Πρακτικών Νο1/23-07-2013 και Νο2/02-08-2013, του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την Προµήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του 
ΚΤΕΟ Π.Ε. Θεσπρωτίας και απόφαση επί της από 17-07-2013 ένσταση της εταιρείας 
«∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ».       

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. 19/819/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου για 
την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του 
Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ (48.780,49 € 
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πλέον ΦΠΑ 23% 11.219,51 €), σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 071 και ΚΑΕ 9779) και 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. 64118/2063/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

7. Το µε αρ. πρωτ. 77137/2423/07-08-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77162/2987/07-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «…. Μετά την ολοκλήρωση του πρόχειρου 
διαγωνισµού της αριθ. 8/2013 διακήρυξης, για ανάδειξη µειοδότη για την 
προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού  στο ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας για την πιστοποίησή 
του , σας στέλνουµε συνηµµένα τα σχετικά πρακτικά (Νο 1 και 2) για έγκριση 
προσωρινής κατακύρωσης του αποτελέσµατος του εν λόγω διαγωνισµού, 
προυπολογισµού  60.000,00€ µε ΦΠΑ.  Η Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής  του διαγωνισµού 
όπως φαίνεται και από τα επισυναπτόµενα πρακτικά, εισηγείται την προσωρινή 
κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού  στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.-
ΑΘΗΝΑ (ΙΟΛΗΣ 2)  µε ΑΦΜ 091153011 και  µε τελικό ποσό 59.814,90 €  µε ΦΠΑ(23%).     
Επίσης σας διαβιβάζουµε πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας , η οποία απορρίπτει την ένσταση που κατέθεσε ο ∆. ΜΩΡΑΙΤΗΣ &ΣΙΑ ΕΠΕ 
για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό. Η ανωτέρω επιτροπή  έχει  συγκροτηθεί  
µε την αριθµ 1/17/11-1-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας  Ηπείρου. 
….» 

Α) Με την από 17-07-2013 ένσταση, η εταιρεία «∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ», στρέφεται κατά 
της αριθµ. 8/2013, µε αριθµ. πρωτ. 67341/2159 διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού του 
θέµατος και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ’ αυτή, ζητά την ακύρωση του 
διαγωνισµού και την επαναπροκήρυξη νέου, µε δυνατότητα προσφορών για κάθε είδος 
ξεχωριστό ή και στο σύνολό τους. 

Β) Στην αριθµ. πρωτ. 70072/2224/18-07-2013 Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και Προσφυγών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επί της ανωτέρω ενστάσεως, αναφέρονται 
επί λέξει τα εξής: 

«….    ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   01/18-07-2013 
 

Η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών  της Π.Ε. Θεσ̟ρωτίας ̟ου έχει 
συγκροτηθεί µε την αριθµ. Α̟όφασης 1/17/11-01-2013, της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής 
Περιφερείας Η̟είρου λαµβάνοντας υ̟όψη της: 
 
1. Την  υ̟. Αριθµ. Ένσταση µε αριθ.̟ρωτ. 70072/2224 18-07-2013 του ∆.ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΠΕ.   
2. Την υ̟. Αριθµ. ∆ιακήρυξη 8/2013 µε αριθ. Πρωτ. 67341/2159 11-07-2013 δηµόσιο πρόχειρο 
διαγωνισµό του φορέα Π.Ε. Θεσπρωτίας για την προµήθεια- τοποθέτηση εξοπλισµού για την 

πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Θεσπρωτίας προϋπολογισµού 60.0000€ (µεΦΠΑ 23%) 
3. Tο γεγονός ότι ο ενιστάµενος δεν υ̟οβλήθει στη διαδικασία του άρθρου15, ̟αρ.6 του 
Π.∆.118/10-07-2007 που ορίζει ότι: « Για το ̟αραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις 
̟αρ.1,2 του ιδίου άρθρου ̟ροσκοµίζεται ̟αράβολο κατάθεσης υ̟έρ του ∆ηµοσίου, ̟οσού ίσου µε το 
0,10 ε̟ί τοις εκατό (0,10%) ε̟ί της ̟ρου̟ολογιζόµενης αξίας του υ̟ό ̟ροµήθεια είδους, το ύψος του 
ο̟οίου δεν µ̟ορεί να είναι µικρότερο των χιλίων(1000) και µεγαλύτερο των ̟έντε χιλιάδων (5000) ευρώ. 
Το ̟αράβολο α̟οτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 
(« ̟αράβολα α̟ό κάθε αιτία.»)». 
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

    
  Α̟ορρί̟τει την ένσταση του ∆.ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, διότι δεν τηρήθηκαν οι τυ̟ικές 
διοικητικές διαδικασίες σύµφωνα µε το Π.∆. υ̟.Αριθµ. 118/10-07-2007, Κανονισµός 
Προµηθειών του ∆ηµοσίου, Άρθρο15. Παρ.6 (∆ιοικητικές Προσφυγές), 
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 ήτοι δεν ̟ροσκόµισε το ̟ροβλε̟όµενο ̟αράβολο 1.000€ σύµφωνα µε το άνω άρθρο. 
   
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κώτσια Ιωάννα 
      Βένος Σταύρος                         2. Τσουµέτη Αναστασία 

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

Γ) Στο Νο1/23-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 
Της Επιτροπής διεξαγωγής δηµόσιου µειοδοτικού πρόχειρου διαγωνισµού για 
την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: « Προµήθεια – 
τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας». 
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης  8/2013 
 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 23η   Ιουλίου 2013 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 
π.µ.  συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 2 του 
Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
Παρόντα ήταν τα ακόλουθα  µέλη της επιτροπής :  
1. Τούση Θεοδώρα     Πρόεδρος   
2. Παππάς Σπυρίδων    µέλος 
3. Κώτσια  Βενετία  αναπληρωµατικό µέλος 
Η  επιτροπή παρέλαβε από τις 10:00 – 10:30 π.µ.  µία  (1) προσφορά, η οποία είναι η 
εξής:   ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ  Ο.Ε.   
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του  κυρίως φακέλου µε τα 
δικαιολογητικά και του  φακέλου της τεχνικής προσφοράς. 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών  διαπιστώθηκε ότι  τα δικαιολογητικά ήταν 
σύµφωνα µε τους  όρους της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς 
εκτιµήθηκε από την επιτροπή να ζητηθεί πρόσθετη διευκρίνιση στον πίνακα 2 ( χρόνος 
εγγύησης) από την προσφέρουσα εταιρία.  
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς  δεν αποσφραγίστηκε αλλά αφού 
µονογράφτηκε αποφασίστηκε να αποσφραγιστεί την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013  
και ώρα 10:00 π.µ. ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την παροχή της 
διευκρίνησης που ζητήθηκε καθώς και για την αναζήτηση από την επιτροπή 
συγκριτικών στοιχείων είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς.  

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

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

∆) Στο Νο2/02-08-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 
Της Επιτροπής διεξαγωγής δηµόσιου µειοδοτικού πρόχειρου διαγωνισµού για 
την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: « Προµήθεια – 
τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας». 
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Αριθ. ∆ιακήρυξης  8/2013 
 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 2η   Αυγούστου 2013 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 
10:00 π.µ.  συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 40 της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
Παρόντα ήταν τα ακόλουθα  µέλη της επιτροπής :  
1. Τούση Θεοδώρα     Πρόεδρος   
2. Παππάς Σπυρίδων    µέλος 
3. Κώτσια  Βενετία  αναπληρωµατικό µέλος 
Η  επιτροπή σε συνέχεια του Πρακτικού Νο 1, κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά µετά 
την παροχή της ζητηθείσας διευκρίνισης. Στη συνέχεια  προχώρησε στην 
αποσφράγιση  του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας « ΑΦΟΙ  
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.» και διαπιστώθηκε ότι: 
Α) Ανέρχεται στο ποσό των 48.630 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και  59.814,90 ευρώ µε 23% 
Φ.Π.Α. δηλαδή µε έκπτωση 0,3%.  
Β) Παρότι έχει κατατεθεί µια µόνο προσφορά, από τα συγκριτικά στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν, κρίνεται ότι η προσφορά είναι µέσα στα πλαίσια της λογικής της 
αγοράς και γίνεται αποδεκτή. 
Κατόπιν αυτών η επιτροπή εισηγείται την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος 
του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε. µε Α.Φ.Μ. 091153011 µε το 
τελικό ποσό  των 59.814,90 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.  
                                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ  
                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής, κ. Ζούµπας 
Στέφανος, επανέφερε προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το αίτηµα που είχε κατατεθεί και 
σε προηγούµενες σχετικές µε τα ΚΤΕΟ, αποφάσεις της Ο.Ε., να υπάρξει δηλ. ενηµέρωση 
από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας, για τις δαπάνες που έχουν µέχρι σήµερα 
απαιτηθεί, για τις εργασίες και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την πιστοποίηση κατά ISO 
9001, των ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/997/09-08-2013) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την από 17-07-2013 ένσταση της εταιρείας «∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ», κατά της 
αριθµ. 8/2013, µε αριθµ. πρωτ. 67341/2159 διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για 
την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, 
µε την οποία η ενιστάµενη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στην ένσταση, ζητά την 
ακύρωση του διαγωνισµού και την επαναπροκήρυξη νέου, µε δυνατότητα προσφορών για 
κάθε είδος ξεχωριστό ή και στο σύνολό τους  

Την απορρίπτει ως απαράδεκτη, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 70072/2224/18-07-2013 
(Συνεδρίαση 01/18-07-2013) Απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 
Π.∆. 118/07) και Προσφυγών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ανωτέρω υπό στ. 7Β), λόγω µη 
κατάθεσης του απαιτούµενου παραβόλου, το οποίο προβλέπεται ρητώς από τις διατάξεις του 
άρθρου 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007 (∆ιοικητικές Προσφυγές), για το παραδεκτό αυτής. 

Β. Έγκριση των Πρακτικών 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω, απόρριψης της από 17-07-2013 ένστασης της εταιρείας «∆. 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ», 
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− Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/23-07-2013 και Νο2/02-08-2013, της Επιτροπής διεξαγωγής του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια 
– τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Θεσπρωτίας» 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οποία (ανωτέρω υπό στ. 7Γ & 7∆): 

Α) Πρακτικό Νο1/23-07-2013: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παρέλαβε µία προσφορά, της 
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.» και προχώρησε στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου 
µε τα δικαιολογητικά και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, από τον έλεγχο των οποίων,  
διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά ήταν σύµφωνα µε τους  όρους της διακήρυξης, ενώ για 
την τεχνική προσφορά, εκτιµήθηκε από την Επιτροπή, να ζητηθεί από την προσφέρουσα 
εταιρεία, πρόσθετη διευκρίνιση στον πίνακα 2 (χρόνος εγγύησης). Στη συνέχεια η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού, αποφάσισε να αποσφραγίσει τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς σε 
επόµενη συνεδρίαση, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την παροχή της 
διευκρίνησης που ζητήθηκε καθώς και για την αναζήτηση από την επιτροπή συγκριτικών 
στοιχείων είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς. 

Β) Πρακτικό Νο2/02-08-2013: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού σε συνέχεια του ανωτέρω, 
Νο1/23-07-2013 Πρακτικού, και µετά την παροχή από τη διαγωνιζόµενη εταιρεία «ΑΦΟΙ 
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.», της ζητηθείσας διευκρίνισης, κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά της, και 
προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς από τον έλεγχο της 
οποίας διαπιστώθηκε ότι ανέρχεται στο ποσό των 48.630 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 59.814,90 
ευρώ µε 23% Φ.Π.Α. δηλαδή µε έκπτωση 0,3%. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, κάνει δεκτή 
την ανωτέρω προσφορά, και εισηγείται την προσωρινή κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού στην µοναδική ενδιαφερόµενη εταιρεία «ΑΦΟΙ  ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.», δεδοµένου ότι 
από τα συγκριτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, κρίνεται ότι η προσφορά είναι µέσα στα 
πλαίσια της λογικής της αγοράς. 

− Σύµφωνα µε τα ως άνω Πρακτικά Νο1/23-07-2013 και Νο2/02-08-2013 της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του 
έργου: «Προµήθεια – τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, 
προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η µοναδική ενδιαφερόµενη εταιρεία που κατέθεσε 
προσφορά, «ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.», µε ποσό € 48.630,00 χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι µε ποσό € 
59.814,90 µε 23% Φ.Π.Α. και µε έκπτωση 0,3%. 
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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση – βελτίωση βατότητας παράκαµψης ΕΟ Άρτας – Τρικάλων 
προς Άγιο Χαράλαµπο λόγω καιρικών φαινοµένων», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε 
ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2172/08-08-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77464/3020/08-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την Αριθ. Πρωτ. 73501/3092/29-07-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 30.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕ 030 Ηπείρου µε ΚΑ2013ΕΠ03000001: «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» (Υποέργο: 
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«Αποκατάσταση – βελτίωση βατότητας παράκαµψης ΕΟ Άρτας-Τρικάλων προς Άγιο 
Χαράλαµπο λόγω καιρικών φαινοµένων»). Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 24.261,12 € και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 
176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/998/09-08-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση – βελτίωση βατότητας παράκαµψης ΕΟ Άρτας – Τρικάλων προς Άγιο 
Χαράλαµπο λόγω καιρικών φαινοµένων», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 24.261,12 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 
30.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2172/08-08-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και   

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩ07Λ9-Υ6Θ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ενίσχυση αναχωµάτων κατά τµήµατα του ποταµού Λούρου», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 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. 37066/1701/19-04-2013 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. 15/560/21-05-2013 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. 40904/1575/30-04-2013 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. 44903/1696/15-05-2013 
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. 77342/2945/08-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77746/3032/09-08-2013 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 9-7-
2013 δεν έγινε λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης διαδικασίας. Συγκεκριµένα, στις 5-7-
2013 στάλθηκε στην Υπηρεσία µας, έγγραφο (2ο Σχετ.) σχετικά µε τη διόρθωση παλαιότερα 
εκδοθείσας αντίστοιχης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του έργου του θέµατος, µε 
διαφορετικό µεταξύ άλλων ποσό δεσµευόµενης πίστωσης (1ο Σχετ.). Κατόπιν των ανωτέρω 
και προς αποφυγή προβληµάτων στην οµαλή εξέλιξη του έργου, παρακαλούµε για την 
ακύρωση της διενέργειας της δηµοπράτησης.». 

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

(απόφαση 23/999/09-08-2013) 

Ματαιώνει τη διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Ενίσχυση αναχωµάτων κατά τµήµατα του ποταµού 
Λούρου», προϋπολογισµού € 30.000,00 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Ματαίωση της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά έτους 
2013», προϋπολογισµού € 30.000,00 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 υπ’ αριθµ. 21962/1146/08-03-2013 απόφαση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης 30.000,00 € 
σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2012ΕΠ03000012 για το έργο: 
«Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου (Υποέργο: Καθαρισµός 
κοίτης ρέµατος Καρυδά έτους 2013)». 
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7. Την αριθµ. 17/658/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, και καταρτίσθηκε η διακήρυξή του µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 53228/2029/05-06-2013 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. 51607/1954/31-05-2013 απόφαση της 
∆/ντριας Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Π. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 77345/2946/08-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77738/3031/09-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «Σας 
γνωρίζουµε ότι µε την αριθ.17/658/11-6-2013 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, καταρτίσθηκε η διακήρυξη και εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου του θέµατος . Επειδή η απόφαση δέσµευσης είναι µεταγενέστερη 
της απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής (Π∆ 113/2010) και προς αποφυγή 
προβληµάτων στην οµαλή εξέλιξη του έργου, παρακαλούµε για την µαταίωση της 
διενέργειας της δηµοπράτησης.». 

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

(απόφαση 23/1000/09-08-2013) 

Ματαιώνει τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά έτους 
2013», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου µε Κ.Α 2012ΕΠ03000012 για το έργο: «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων 
(ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», 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. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2013 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 εννέα (9) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 77132/2983/07-08-2013 
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, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Ζούµπας Στέφανος   

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο  

Έγκριση οριστικής παραλαβής των επί µέρους µελετών: Τοπογραφικές εργασίες και 
Κτηµατογράφηση, Οριστική Γεωλογική µελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες, 
Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
Οριστική Μελέτη Οδοποιϊας και ισοπέδων κόµβων, Προµελέτη Τεχνικών Έργων, 
Οριστική Μελέτη υδραυλικών έργων, Κτηµατολόγιο (Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και 
Κτηµατολογικοί Πίνακες), Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  του έργου, Οριστική Μελέτη Τεχνικών 
Έργων, Μελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης και Τεύχη δηµοπράτησης, στα πλαίσια της 
Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας 
(Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα), αναδόχου 
των συµπραττόντων Γραφείων «∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – 
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ» Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα 
και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-
05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το 
Ν. 3316/2005, την  ∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89) 
και την Εγκύκλιο 38/2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
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6. Την αριθµ. 32/959/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι επί µέρους µελέτες: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση, Οριστική 
Γεωλογική µελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών 
έργων, στα πλαίσια της Μελέτης του θέµατος. 

7. Την αριθµ. 13/509/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν επί µέρους µελέτες: Οριστική µελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόµβων, 
Προµελέτη Τεχνικών Έργων, Οριστική µελέτη υδραυλικών έργων, Κτηµατολόγιο 
(Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και Κτηµατολογικοί Πίνακες), Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου, 
στα πλαίσια της Μελέτης του θέµατος.  

8. Την αριθµ. 33/1355/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν επί µέρους µελέτες: Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Μελέτη Σήµανσης – 
Ασφάλισης και Τεύχη ∆ηµοπράτησης, στα πλαίσια της Μελέτης του θέµατος. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 47685/1787/08-08-2013  
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77792/3033/09-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « ….. (ΣΧΕΤ. : 1. Η  υπ’ αριθ. 33 / 
1355 / 13-11-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου . 2. Η από 
22-05-2013 αίτηση του εκπροσώπου των συµπραττόντων Γραφείων αναδόχου της µελέτης 
του θέµατος 3. Η από 08-08-2013 Βεβαίωση της Υπηρεσίας µας για την περαίωση των 
εργασιών της σύµβασης) Κατόπιν της υπ’ αριθ. 1 σχετικής Απόφασης  µε την οποία 
εγκρίθηκε το τελευταίο κατά τη σύµβαση  στάδιο της µελέτης του θέµατος, που 
περιλαµβάνει τις εξής επί µέρους µελέτες: - Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Μελέτη 
Σήµανσης – Ασφάλισης, Τεύχη δηµοπράτησης  
και κατόπιν της υπ’ αριθ. 2 σχετικής αίτησης του εκπροσώπου των συµπραττόντων 
Γραφείων αναδόχου της µελέτης του θέµατος, και έχοντες υπ’ όψη το γεγονός ότι 
ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν αρµοδίως όλες οι προβλεπόµενες από τη σύµβαση επί 
µέρους µελέτες της εν λόγω  µελέτης , σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 3 σχετική Βεβαίωση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας , σας παρακαλούµε , σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
Άρθρου 37 του  Ν. 3316 / 2005 , για την έκδοση απόφασής σας για την οριστική παραλαβή 
όλων των επί µέρους µελετών : • Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση • Οριστική 
Γεωλογική µελέτη • Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες • Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών 
έργων • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων • Οριστική Μελέτη Οδοποιϊας και 
ισοπέδων κόµβων • Προµελέτη Τεχνικών Έργων • Οριστική Μελέτη υδραυλικών έργων •  
Κτηµατολόγιο ( Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και Κτηµατολογικοί Πίνακες ) •  Σ.Α.Υ. και 
Φ.Α.Υ. του έργου  • Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων • Μελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης 
• Τεύχη δηµοπράτησης της Μελέτης «  Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας  
( Υποέργο : Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα  » ,   αναδόχου 
των συµπραττόντων Γραφείων  «∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  –  
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.».  

Στη συνηµµένη στην ανωτέρω εισήγηση, από 08-08-2013 σχετική Βεβαίωση της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

« …..    ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 Έχοντες υπ’ όψη : 
 

1. Την σύµβαση ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης «  Μελέτη νέας χάραξης οδού 
Θεσπρωτικού – Τύριας  ( Υποέργο : Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα 
Μπακόλα  » , αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  « ∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
& ΣΙΑ Ε.Ε.  »  –  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
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2. Τα συµβατικά τεύχη της ανωτέρω µελέτης . 
3. Τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω µελέτης . 
4. Τις εγκριτικές αποφάσεις των επί µέρους µελετών , που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της 

σύµβασης εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης . 
5. Τις ισχύουσες προδιαγραφές  εκπόνησης µελετών ( σύµφωνα µε το Π.∆. 696 / 74   ( όπως 

τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515 / 89 ) .  
6. Τις ισχύουσες τεχνικές  προδιαγραφές  ∆ηµοσίων Έργων ( σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες  

τεχνικές προδιαγραφές ∆ηµοσίων Έργων ( µε βάση την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ∆ / ΟΙΚ / 273 / 
17-07-2012 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 2221 / Β / 30-07-2012 ) ) και σύµφωνα µε την 
Εγκύκλιο 38 / 2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ) . 

7. Τις εγκεκριµένες αρµοδίως επί µέρους µελέτες , που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της 
σύµβασης  εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης . 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3316 / 2005 περί ανάθεσης και εκπόνησης µελετών . 
   

ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΜΕ  
 
Ότι όλες οι ακόλουθες επί µέρους µελέτες  :   

• Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση 
• Οριστική Γεωλογική µελέτη 
• Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες 
• Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων 
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
• Οριστική Μελέτη Οδοποιϊας και ισοπέδων κόµβων 
• Προµελέτη Τεχνικών Έργων 
• Οριστική Μελέτη υδραυλικών έργων  
• Κτηµατολόγιο ( Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και Κτηµατολογικοί Πίνακες )  
• Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  του έργου  
• Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων  
• Μελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης  
• Τεύχη δηµοπράτησης  

         που εκπονήθηκαν  στα πλαίσια της σύµβασης της Μελέτης «  Μελέτη νέας χάραξης  
        οδού Θεσπρωτικού – Τύριας  ( Υποέργο : Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι –  
Γέφυρα Μπακόλα  » , αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  « ∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.  »  –  ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ  & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
 
περαιώθηκαν σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και  στα πλαίσια των ισχυουσών 
προδιαγραφών εκπόνησης µελετών (σύµφωνα µε το Π.∆. 696 / 74   ( όπως τροποποιήθηκε µε 
το Π.∆. 515 / 89 ) , στα πλαίσια των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών ∆ηµοσίων Έργων 
(σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες  τεχνικές προδιαγραφές ∆ηµοσίων Έργων ( µε βάση την υπ’ 
αριθ. ∆ΙΠΑ∆ / ΟΙΚ / 273 / 17-07-2012 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 2221 / Β / 30-07-2012 ) ) 
και σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 38 / 2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε ). …..»   

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 23/1001/09-08-2013) 

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή των κάτωθι επί µέρους µελετών:  

• Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση 
• Οριστική Γεωλογική µελέτη 
• Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες 
• Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων 
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• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
• Οριστική Μελέτη Οδοποιϊας και ισοπέδων κόµβων 
• Προµελέτη Τεχνικών Έργων 
• Οριστική Μελέτη υδραυλικών έργων  
• Κτηµατολόγιο ( Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και Κτηµατολογικοί Πίνακες )  
• Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.  του έργου  
• Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων  
• Μελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης και 
• Τεύχη δηµοπράτησης,  

στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ 018/3 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2006ΜΠ0183001, µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – 
Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα)», αναδόχου 
των συµπραττόντων Γραφείων «∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ» Α.Ε. – 
∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,  
λαµβάνοντας υπόψη ότι ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν αρµοδίως (ανωτέρω υπό στ. 6,7&8) 
όλες οι προβλεπόµενες από τη σύµβαση επί µέρους µελέτες, σύµφωνα µε την από 08-08-
2013 σχετική Βεβαίωση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 9), όπου βεβαιώνεται ότι όλες οι επί 
µέρους µελέτες, περαιώθηκαν από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και 
στα πλαίσια των ισχυουσών προδιαγραφών εκπόνησης µελετών. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

       6. Ζούµπας Στέφανος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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