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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/14-08-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός 
Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08.00, 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. 78686/3043/12-08-2013 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. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζούµπας Στέφανος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. οικ. 
78686/3043/12-08-2013 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: 
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1. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του 
∆ήµου ∆ωδώνης», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-09-
2013. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – κατασκευή 
πλακοσκεπούς», αναδόχου Κων/νου Τσουµάνη Ε∆Ε, µέχρι την 30-11-2013. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση 36ης επαρχιακής οδού – Κατασκευές ασφαλτοταπήτων», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση συνδιοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Νάιος ∆ρόµος» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

5. Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθίζησης επί της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης 
διαδικασίας. 

6. Έγκριση προµήθειας υγρών καυσίµων (πετρελαίου  κίνησης και  βενζίνης αµόλυβδης) για 
τις ανάγκες των οχηµάτων και των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

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

8. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
9. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας «Σήµανση – Στηθαία Ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», 
προϋπολογισµού € 240.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

1. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα 
θαλασσίου σκι στην λίµνη Παµβώτιδα και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαµπουράρι», αναδόχου εταιρείας 
«Μιλτιάδης Κουµπής & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 07-10-2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης 
άλατος»,  αναδόχου Μαρίνας Μητρογεώργου Ε∆Ε, µέχρι την 30-11-2013. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 09-08-
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. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. 
Σελλών του ∆ήµου ∆ωδώνης», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΤΕΒΕ», 
µέχρι την 30-09-2013. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Το  αρ. πρωτ. 76312/7566/12-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
78672/3040/12-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται 
τα εξής: «…Σας υποβάλλουµε συνηµµένα εισήγηση της Υπηρεσίας µας για παράταση της 
προθεσµίας των εργασιών του θέµατος καθώς και αντίγραφο του παραπάνω σχετικού σε 1 
αντίτυπο, την προέγκριση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής. Παρακαλούµε για τις δικές 
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σας ενέργειες για την έγκριση της προτεινόµενης παράτασης προθεσµίας µέχρι την 30-09-
2013 µε αναθεώρηση για τους λόγους που αναλύουµε στην εισήγησή µας....». 

Στη συνηµµένη εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται τα εξής: «….Το έργο 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 018/8 Ηπείρου, µε αριθµό έργου 
2009ΕΠ01880023 και προϋπολογισµό 280.000,00 ευρώ. …. Μέχρι σήµερα έχουν 
εκτελεστή 98 παροχές Ποσοστό υλοποίησης 10%. Ο ανάδοχος µε την από 17-06-2013 
αίτησή του ζητά την  χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι την 30-9-2013 
επειδή καθυστερεί η ολοκλήρωση της προηγούµενης εργολαβίας που αφορά την 
αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, στην  οποία  συνδέονται οι παροχές 
ύδρευσης που πρέπει να κατασκευαστούν µε την παρούσα εργολαβία … Για τους 
βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 30-9-
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 24/1002/14-08-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του 
∆ήµου ∆ωδώνης», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-09-
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. 3325/30-07-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης 
του ανωτέρω έργου που αφορά στην παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι 
την 30-09-2013. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΦ7Λ9-Η7Χ



 - 5 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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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 
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β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – κατασκευή 
πλακοσκεπούς», αναδόχου Κων/νου Τσουµάνη Ε∆Ε, µέχρι την 30-11-2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Το  αρ. πρωτ. 77120/7667/12-08-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 78670/3039/12-08-
2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο υποβάλλεται συνηµµένα 
εισηγητική έκθεση για την έγκριση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του 
θέµατος. 

Στη συνηµµένη εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται τα εξής: «….Το έργο 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) 
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Περιφέρειας Ηπείρου, µε αριθ. έργου Κ.Α.2010ΕΠ03000014 και προϋπολογισµό 
85.000,00€. … Το Συµφωνητικό του έργου υπογράφηκε µεταξύ του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου και του αναδόχου την 24-04-2013 για ποσό 39.681,78€ χωρίς τον Φ.Π.Α. … Η 
αρχική συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου λήγει την 22-08-2013. Με τη σχετική 
αίτησή του και τους λόγους που επικαλείται, ο ανάδοχος του έργου ζήτησε την παράταση 
της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι τις 30-11-2013, για την ολοκλήρωση των 
εργασιών. Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούµαστε τη χορήγηση παράτασης της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας, µέχρι τις 30-11-2013 
µε δικαίωµα αναθεώρησης....». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1003/14-08-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – κατασκευή 
πλακοσκεπούς», αναδόχου Κων/νου Τσουµάνη Ε∆Ε, µέχρι την 30-11-2013, 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. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση 36ης επαρχιακής οδού – Κατασκευές ασφαλτοταπήτων», 
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», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αρ. 45575/1978/16-05-2013 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 36ης επαρχιακής οδού – 
Κατασκευές ασφαλτοταπητών» προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον ΦΠΑ.  
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7. Την αριθµ. 18/697/21-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 57864/5537/17-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 54622/5217/07-06-2013 
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. 78839/7831/13-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 78972/3044/13-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 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 των επιµέρους προσφερόµενων ποσοστών έκπτωσης οµάδων εργασιών στο 
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς και αφού βρήκαµε ότι αυτά έχουν καλώς  η επιτροπή 
διαγωνισµού ανέδειξε µειοδότη την ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 77.235,67 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 5% .….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1004/14-08-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 06-08-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση 36ης επαρχιακής οδού – Κατασκευές ασφαλτοταπήτων», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 77.235,67 € χωρίς Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 5,00%  και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ΡΟΥΣΤΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 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 (5,00%) 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. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Νάιος ∆ρόµος» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 78645/629/13-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
78997/3055/13-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης 
«Νάιος ∆ρόµος», µε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ωδωναίας 
κοιλάδας (Αγίας Αναστασίας, ∆ραµεσιών, ∆ωδώνης, ∆ωδωνούπολης, Μαντείου, Μελιγγών) και 
η Ένωση Κλασικού Αθλητισµού- ΕΚΑ ∆Ω∆ΩΝΗ. Επιπλέον εισηγείται την έγκριση της σχετικής 
δαπάνης η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 
072 ΚΑΕ 0844). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του σε παρόµοιες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει σχετικών 
αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών. 

ΑΔΑ: ΒΛΩΦ7Λ9-Η7Χ
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1005/14-08-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης 
«Νάιος ∆ρόµος», που διοργανώνουν την 1η Σεπτεµβρίου 2013 οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των 
Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ωδωναίας κοιλάδας (Αγίας Αναστασίας, ∆ραµεσιών, ∆ωδώνης, 
∆ωδωνούπολης, Μαντείου, Μελιγγών) και η Ένωση Κλασικού Αθλητισµού- ΕΚΑ ∆Ω∆ΩΝΗ, 
µέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους,  

Σκοπός της αθλητικής εκδήλωσης «Νάιος ∆ρόµος», ενός ηµιµαραθωνίου µε συµµετοχή 
αθλητών από όλη την Ελλάδα, είναι η αναβίωση του αθλητικού ιδεώδους στον ιστορικό χώρο 
της ∆ωδώνης και η διαδροµή θα είναι 21 χλµ. µε αφετηρία το σηµείο έξω από τον 
αρχαιολογικό χώρο, θα διασχίζει κυκλικά τη ∆ωδωναία Κοιλάδα και µέσω του αρχαιολογικού 
χώρου θα τερµατίζει στο αρχαίο στάδιο. Έτσι οι συµµετέχοντες δροµείς να απολαύσουν µια 
µαγευτική διαδροµή  και στο σηµείο του τερµατισµού να νιώσουν τιµή και υπερηφάνεια, µια και 
σ’ αυτό το χώρο τελούνταν τα αρχαία Νάια. 

Στόχος των διοργανωτών είναι η εκδήλωση αυτή να καταστεί ως θεσµός και ως αθλητικό 
γεγονός για την περιοχή για την προσέλκυση και ξένων αθλητών από όλο τον κόσµο µε τα 
αντίστοιχα οφέλη για την Ήπειρο. Παράλληλα ο αθλητισµός µε τον εθελοντισµό και το ευ 
αγωνίζεστε να συνδυαστούν µε τον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο και την ιστορία αιώνων 
για την επίτευξη της µέγιστης προβολής για τον τόπο µας. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές 
ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 του 
Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα 
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση µε 
τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισµός, η προώθηση, η 
χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται 
στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής µας. 

Με τη συµµετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την ανάδειξη και προβολή του τόπου µας. Επιπλέον, στέκεται αρωγός στις 
πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα των φορέων της περιοχής, που συµβάλλουν στην 
καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους.  

Η πολιτιστική προβολή της περιοχής µας, συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού 
πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω αθλητική εκδήλωση, που θα καλύψει έξοδα 
εκτυπώσεων, 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. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΦ7Λ9-Η7Χ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Ματαίωση της διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθίζησης επί της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 49.000,00 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 αριθµ. 16/612/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το έργο της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
ΚΑ2013ΕΠ3000001 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2013», µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 49013/1844/24-05-

ΑΔΑ: ΒΛΩΦ7Λ9-Η7Χ
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2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, και εγκρίθηκαν τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 78273/2975/12-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 78973/3045/13-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: « Σχετ.: Η µε 
αριθ. πρωτ. 59632/2215/20-06-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το έργο του 
θέµατος. … Σας γνωρίζουµε ότι µε την αριθ. 16/612/30-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, καταρτίστηκε η διακήρυξη και 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου του θέµατος. Επειδή η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης είναι µεταγενέστερη της απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής (Π∆ 
113/2010) και προς αποφυγή προβληµάτων στην οµαλή εξέλιξη του παραπάνω έργου , 
παρακαλούµε για την µαταίωση της απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής.». 

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

(απόφαση 24/1006/14-08-2013) 

Ματαιώνει τη διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθίζησης επί της 5ης επαρχιακής οδού 
Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 49.000,00 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. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΦ7Λ9-Η7Χ



 - 13 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση προµήθειας υγρών καυσίµων (πετρελαίου  κίνησης και  βενζίνης αµόλυβδης) για 
τις ανάγκες των οχηµάτων και των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), 
καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Τις αριθµ. 34/1404/28-11-2012, 2/45/18-01-2013, 6/142/11-02-2013, 7/190/22-02-2013 και 
14/491/30-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την προκήρυξη του 
αρχικού ανοιχτού διαγωνισµού, του επαναληπτικού και της διαδικασίας διαπραγµάτευσης για 
την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας, καθώς και τις σχετικές, αριθµ. 17/671/11-06-2013 και 19/815/05-07-2013 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3185/09-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 78177/3035/09-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….. Για την κάλυψη αναγκών έτους 2013 
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας σε πετρελαιοειδή το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆/κού – 
Οικ/κού  Άρτας προχώρησε στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού (αριθµ  οικ.4467/11-12-
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2012) η οποία απέβη άγονος για τα βενζίνη αµόλυβδη,  πετρέλαιο κίνησης & θέρµανσης, στη 
συνέχεια προέβη στην επαναπροκήρυξη  (αριθµ. 216/29-01-2012) η οποία επίσης απέβη 
άγονος και τέλος προέβη στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης η οποία και αυτή απέβη άγονος .   Ύστερα από τα ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση για την προµήθεια καυσίµων κίνησης  λήγει  
στις 30-08-2013, τους λόγους επείγουσας ανάγκης για την κάλυψη των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας µε καύσιµα κίνησης και ειδικότερα του µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς και την 
ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  Όπως σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 

Α ) και άρθρο 2 παρ. 12 δ 
του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α) και µε σκοπό την διασφάλιση των συµφερόντων της Υπηρεσίας 
εγκρίνετε την προµήθεια πετρελαιοειδών(πετρελαίου κίνησης ,βενζίνης αµόλυβδης) από 01-09-
2013  µέχρι 31-10-2013 συνολικού ποσού 15.000,00 €  µε Φ.Π.Α. για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας  µε απευθείας ανάθεση  στην εταιρία «Ν. ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑ –
Λ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε.» η οποία δέχεται να µας προµηθεύσει τα ανωτέρω πετρελαιοειδή 
(πετρέλαιο κίνησης ,βενζίνη αµόλυβδη )  στην ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1007/14-08-2013) 

Επειδή ο διενεργηθείς την 14-01-2013 ανοιχτός διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
για την κάλυψη αναγκών έτους 2013 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, απέβη άγονος (αριθµ. 
2/45/18-01-2013 και 6/142/11-02-2013 αποφάσεις της Ο.Ε.), όπως επίσης και ο επαναληπτικός 
σχετικός διαγωνισµός, που διενεργήθηκε την 18-02-2013 (αριθµ. 7/190/22-02-2013 απόφαση της 
Ο.Ε.), καθώς και η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
ακολούθησε την 16-04-2013,   

και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση για  την προµήθεια καυσίµων 
κίνησης έτους 2013 λήγει στις 30-08-2013, καθώς και τους λόγους επείγουσας ανάγκης για την 
κάλυψη των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα κίνησης και ειδικότερα του µηχανολογικού 
εξοπλισµού, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας, 

− Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 
Α) και άρθρο 

2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Ν. ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑ 
– Λ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε.», της προµήθειας καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη 
αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, από 01-09-2013 µέχρι 31-
10-2013 συνολικού ποσού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, µε τιµή χρέωσης την ηµερήσια τιµή διάθεσης 
αυτών (τιµή αντλίας) και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, από 01-09-2013 µέχρι 31-10-
2013 συνολικού ποσού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825). 

....................................................................................................................................................  
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. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 3185/09-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 78177/3035/09-08-
2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/1008/14-08-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 
2013: 

α/α 
Αριθ. 
Κυκλ. 

Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 
∆απάνη (€) 

συµπερ. 
ΦΠΑ 

1 ΜΕ 120960 Λιπαντής Service ενδιάµεσο 50,00 

2 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Service ετήσιο, service κινητήρα 
διασκορπιστή 

600,00 

3 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό Service ενδιάµεσο, τακάκια 150,00 

Service ενδιάµεσο 50,00 
4 
 

ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό Βαλβίδα διακοπής κινητήρα, πτερύγια 
αναρρόφησης 

300,00 

5 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Service ενδιάµεσο 50,00 
6 ΚΗΙ 1570 Επιβατικό Service διετίας 150,00 

7 ΚΗΙ 1598 Επιβατικό Service ενδιάµεσο 50,00 
Σύνολο 1.400,00 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 3185/09-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 78177/3035/09-08-
2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1009/14-08-2013) 
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Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε 
βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή 
της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, βάσει της 
διαδικασίας συλλογής προσφορών που διενήργησαν οι αρµόδιες Υπηρεσίες, ως εξής:  

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.1723 

Προµήθεια Η/Υ 
& Λοιπού 
συναφούς 
εξοπλισµού 

420,00 

∆απάνη για προµήθεια υλικού για 
αναβάθµιση και επισκευή Η/Υ  από 
το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε. 
Άρτας 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε. 

072.1699 
Λοιπές 
Προµήθειες 

500,00 

∆απάνη για προµήθεια υλικών 
συλλογής και αποστολής δειγµάτων 
φυτικού υλικού της ∆/νσης 
Αγρ.Οικ.& Κτην. της Π.Ε. Άρτας 

 

ΣΥΝΟΛΟ 920,00   
.................................................................................................................................................... 
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. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Σήµανση – Στηθαία Ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», 
προϋπολογισµού € 240.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 78264/1511/12-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 78673/3041/12-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ. Α. Π.) 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Σήµανση-στηθαία ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό 
δίκτυο) και επιχορηγήσεις της ΤΕΟ Α.Ε. και για το οποίο έχουν εκδοθεί οι µε αριθµό 
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1563/08-08-2013 και 1565/08-08-2013 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη 
µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 78364/1516/12-08-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1010/14-08-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Σήµανση – Στηθαία Ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισµού € 
240.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
78264/1511/12-08-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 78364/1516/12-08-2013απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 79026/1544/13-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79035/3056/13-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΤΕΟ Α.Ε. 
σύµφωνα µε την µε αριθµό ∆3β/119/9-Ι/14-6-2013 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης- Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών-Μεταφορών και 
∆ικτύων, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των 
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λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 79023/1543/13-08-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1011/14-08-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας» προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις της ΤΕΟ Α.Ε., µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
79026/1544/13-08-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 79023/1543/13-08-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα 
θαλασσίου σκι στην λίµνη Παµβώτιδα και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 79260/634/14-08-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 79393/3057/14-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδηλώσεων 
αθλητικού χαρακτήρα, µε πρωτοβουλία του Οµίλου Θαλασσίου Σκι «Παµβώτις», και 
συγκεκριµένα του Πρωταθλήµατος Ευρώπης και Αφρικής Θαλασσίου Σκι Ανδρών και 
Γυναικών, που θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΕΑΝΚΙ στη λίµνη Παµβώτιδα και 
στον οποίο θα συµµετάσχουν 122 αθλητές από 19 Ευρωπαϊκές χώρες και αντίστοιχο 
αριθµό συνοδών. Επιπλέον εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844). 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 

και Ζούµπας Στέφανος, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του σε παρόµοιες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει 
σχετικών αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1012/14-08-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού 
χαρακτήρα, µε πρωτοβουλία του Οµίλου Θαλασσίου Σκι «Παµβώτις», και συγκεκριµένα 
του Πρωταθλήµατος Ευρώπης και Αφρικής Θαλασσίου Σκι Ανδρών και Γυναικών, που θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 4 ως 8 Σεπτεµβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΕΑΝΚΙ στη 
λίµνη Παµβώτιδα και στον οποίο θα συµµετάσχουν 122 αθλητές από 19 Ευρωπαϊκές 
χώρες. Στη διοργάνωση συµµετέχουν επίσης η Ελληνική Οµοσπονδία Θαλασσίου Σκι και 
ο ∆ήµος Ιωαννιτών. 

Τα οφέλη από την συγκεκριµένη διοργάνωση είναι πολλαπλά, καθώς µε τη συµµετοχή της 
στη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποσκοπεί στην ανάδειξη της αξίας του 
οικοσυστήµατος της λίµνης Παµβώτιδας και τη γενικότερη τουριστική και πολιτιστική 
προβολή της περιοχής µας, συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, 
προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής και ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και 
γενικότερα τις πρωτοβουλίες αθλητικού και πολιτιστικού περιεχοµένου των φορέων της 
περιοχής. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση εντάσσεται στις αρµοδιότητες των Περιφερειών, όπως αυτές 
ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις του Καλλικράτη και περιγράφονται στο άρθρο 186 
του Ν.352/2010 (ΦΕΚ 84/Α) κεφ.ε, εδάφιο η, παρ.13,15 «Η συµµετοχή σε προγράµµατα 
πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήµων και η κοινή οργάνωση 
µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους». Ο συντονισµός, η προώθηση, 
η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του παραπάνω στόχου 
εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής µας.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω αθλητική εκδήλωση, που θα 
καλύψει έξοδα για εκτυπώσεις, µετάλλια και αναµνηστικές πλακέτες, ηχητική εγκατάσταση, 
διάφορα διαφηµιστικά κ.ά., 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. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαµπουράρι», αναδόχου εταιρείας 
«Μιλτιάδης Κουµπής & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 07-10-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 67497/6562/14-08-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79394/3058/14-08-2013 στον φάκελο 10/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 07-10-2013 για τους 
λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει και εισηγείται τα 
εξής: «…. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου, για την 
εκτέλεση εργασιών, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί λόγω της υπερβολικής 
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κυκλοφοριακής φόρτισης της οδού και της αδυναµίας ‘’ κλεισίµατος’’ αυτής, και λόγω της 
απαίτησης συµπληρωµατικών εργασιών εκατέρωθεν της όδευσης λόγω εκτεταµένων 
ολισθήσεων, καθώς και της ανισορροπίας του υπεδάφους, απαιτείται η χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας για τη συνέχιση των εργασιών για το  κλείσιµο του φακέλου της  
εργολαβίας…».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1013/14-08-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαµπουράρι», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης 
Κουµπής & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 07-10-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη 
απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης 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. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2013 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 δεκατέσσερις (14) του µηνός Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 08.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 78686/3043/12-08-2013 
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 Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών 
µετ’ αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης 
άλατος», αναδόχου Μαρίνας Μητρογεώργου Ε∆Ε, µέχρι την 30-11-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2180/14-08-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79395/3059/14-08-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία, η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «….Σας 
διαβιβάζουµε συνηµµένα την από 09/08/2013 αίτηση της αναδόχου του έργου του θέµατος, 
µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 31/12/2013, λόγω 
αντιµετώπισης δυσκολιών στην έκδοση Οικοδοµικής Άδειας για το έργο του θέµατος.  Η  
σύµβαση υπογράφηκε την 29/04/2013 και η συµβατική προθεσµία λήγει/έληξε την 
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29/08/2013. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης 
των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30/11/2013 για τους λόγους που αναφέρονται 
στην αίτηση της αναδόχου…».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1014/14-08-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», αναδόχου Μαρίνας Μητρογεώργου 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-11-2013, 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. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΩΦ7Λ9-Η7Χ


