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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/10-10-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ψαθάς Βασίλειος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Πλιάκος Μιχαήλ Κώτσιος Νικόλαος 
Καττής Νικόλαος Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
Ιωάννου Αθηνά Φώτης Κων/νος 
Κασσής Μιχαήλ Αρβανίτης Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά 
την εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανέλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Επίσης το µέλος της Επιτροπής κ. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά την 
εκλογή του ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012, παραιτήθηκε από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 26-06-2012 
δήλωσή του (συνηµµένη µε αριθµ. πρωτ. 56846/2148/26-06-2012 στον Φάκελο Α/2012 της 
Ο.Ε.), η οποία ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ. Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. 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. 
89955/3446/08-10-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
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1. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο 
ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε 
ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 

2. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου».  

3. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του 
δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», 
αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-12-2012. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – 
Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή 
σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό 
προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.  

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. 
Κοπάνης», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Απόφαση επί της από 14-09-2012 ένστασης της εταιρείας «∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ και έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

10. Απόφαση επί της από 22-08-2012 ένστασης του Ξάνθη ∆ηµήτριου Ε.∆.Ε., αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας 
Βάρδα ποταµού (∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)», κατά του από 06-07-2012 πρωτοκόλλου 
οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου. 

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

12. Έγκριση µετακίνησης κτηνιάτρων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη 
Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο που 
διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α. και Τροφίµων µε θέµα τις εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών 
προϊόντων στην Τουρκία, που θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2012. 

13. ∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. 

14. Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

15. Έγκριση µετακίνησης του Γρηγορίου Οικονόµου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για την παρακολούθηση του 16ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, 
από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2012.   
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16. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 20-09-2012 επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

17. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση 
οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη - 
Μακρύκαµπος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

18. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση 
οδοστρώµατος οδού Πολυδρόσου – Βίγλας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

19. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Eπένδυση 
στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΣΕΛΗΣ Κ. 
- ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΡ. Ο.Ε.». 

20. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαµψη 
συνοικισµού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ». 

21. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
αριθ. 2597/26.07.12 Α∆Α:Β41Χ7Λ9-ΡΒ0 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, 
για καθαρισµό ερεισµάτων δρόµου και αποκατάσταση της ορατότητας από 
ανεπιθύµητη βλάστηση στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (ορεινό επαρχιακό 
τµήµα). 

22. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

23. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή 
στην Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

24. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 9 έως 10-10-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-10-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, 
«Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας 
και Ωροπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση 
επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

26. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική 
µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού 
Π.Ε. Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό  € 80.391,88 µε ΦΠΑ.  

27. Έγκριση του από 02-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την πιο 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης 
Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», προϋπολογισµού € 
17.800,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

28. Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών.  

29. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

30. Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, και της Παναγιώτας Μώκου, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη  συµµετοχή τους 
στη συνδιάσκεψη κλεισίµατος του έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in 
European Regions and Towns” - «’Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές 
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και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή 
Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγµατοποιηθεί στο Dordrecht  της Ολλανδίας, από 23-10-
2012 έως 27-10-2012. 

31. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 15 έως 19-10-2012 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

32. Έγκριση δαπάνης για την αµοιβή µέλους της Επιτροπής (εκπροσώπου του ΤΕΕ) του 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης (Υποέργο 2) της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Τεχνικός Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377). 

33. Απόφαση επί της από 29-08-2012 ένστασης του Ιωάννη Αρβανίτη, Τοπογράφου 
Μηχανικού, αναδόχου της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί αρδευτικού έργου 
Παραµυθιάς  Ν. Θεσπρωτίας (Αγροκτήµατα Παραµυθιάς-Καρυωτίου)», κατά της αριθµ. 
πρωτ. 71471/1495/14-08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης του Προϊσταµένου της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας (∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας) για κήρυξή του εκπτώτου. 

34. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Κυριάκου Τσιούρη, 
σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολογίας του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  

35. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (Β΄ φάση)», αναδόχου 
∆ηµητρίου Μπούγα, Ε∆Ε, µέχρι την 30-10-2012.  

36. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού 
δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 30-10-2012. 

37. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο 
Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, µέχρι την 31-12-2012. 

38. Έγκριση δαπάνης προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης - επισκευής των 
µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας. 

39. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε λήψη κλειστών 
προσφορών (µε χαµηλότερη τιµή) για  το χρονικό διάστηµα από 21-11-2012 µέχρι 20-11-
2013, συνολικού προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ. 

40. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για την αντιµετώπιση προβληµάτων 
από κατολίσθηση στο επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας (Ποταµιά), 
που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 
83704/3560/04-09-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της 
αριθµ. 27/1121/21-09-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

41. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Βασιλείου Τσερίκη, 
σπουδαστή του Τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ 
Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

42. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασµό της 
Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών. 

43. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης µνήµης του 
Μακεδονοµάχου Παύλου Μελά και έγκριση σχετικών δαπανών. 
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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. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού € 
48.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 

2. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (εκτυπωτής laser), για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, µε µισθωµένες γραµµές, ΤΑΧΙ, για το σχολικό έτος 2012-2013. 

4. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

5. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/03-10-2012 της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου 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)», ο 
οποίο απέβη άγονος, και έγκριση επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις.  

6. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική µελέτη έργων 
ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα - Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. 
Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

7. Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων Τρουµπάτας Σπυριδούλας, Βένου Σταύρου & 
Τρουµπούκη Μάριου, υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του Υ.Α.Α. & 
Τροφίµων µε Θέµα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην Τουρκία». 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και η απόφαση της προηγούµενης, από 01-10-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο 
ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», προϋπολογισµού € 17.000,00 
µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου».  
 
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 αριθµ. 72456/3009/12-09-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», 
για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο 
ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου».  

7. Την αριθµ. 26/1074/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος και Β) οι όροι της 
διακηρύξεως του, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
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Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέταξε τις σχετικές µελέτες (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισµοί, τιµολόγια) και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 81202/6022/12-09-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 26/1070/13-09-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής θα 
αποτελέσει την Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής και του ως άνω πρόχειρου 
διαγωνισµού των υποέργου «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο 
ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», του ιδίου έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
87376/6505/01-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 88027/3354/02-10-2012 στον 
φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το από 25-09-
2012 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος.  

Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

« …..  Η επιτροπή, µέχρι και τη 12:00 µ.µ., λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 
δέχτηκε τις προσφορές των : 

 1. ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και 
 2. ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ 
Ο.Ε.). 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και 
τον έλεγχο της πληρότητας του περιεχοµένου τους, ως προς τον αριθµό των 
περιλαµβανοµένων σε αυτούς, επιµέρους φακέλων. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές ήταν πλήρεις, ως προς τον αριθµό των επιµέρους 
φακέλων, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
από τον οποίο, διαπιστώθηκαν τα εξής :  

α) Η εγγυητική επιστολή που κατέθεσε ο ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, για τη συµµετοχή 
του στο σχετικό διαγωνισµό, είχε λήξη ισχύος 25/01/2013 και όχι 18/02/2013, όπως ορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη, µε βάση τους όρους της οποίας, διενεργήθηκε ο παρών διαγωνισµός. 
 β) Η ηµεροµηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία 
υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ηµεροµηνία αυτή και εποµένως είναι 
απαράδεκτη. ∆ήλωση µε ηµεροµηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν 
καλύπτει τις απαιτήσεις της προκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία τέλεσης υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση κ.λπ. σε µελλοντική ηµεροµηνία είναι αυτονόητα ανακριβής. Η 
υπεύθυνη δήλωση αφορά αποκλειστικά και µόνο γεγονότα παρόντα ή παρελθόντα και όχι 
µέλλοντα. 

 γ) Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 
(ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.), προέκυψε ότι έχει προσκοµίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται από τη σχετική ∆ιακήρυξη. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται : 

Α) την απόρριψη της προσφοράς του ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τη µη αποσφράγιση 
της οικονοµικής του προσφοράς, καθώς δεν κρίθηκε, κατά την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, αποδεκτή (Βλ. Άρθρο 2ο σελ. 4 σχετικής ∆ιακήρυξης), καθώς 
και 

Β) την αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς της ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.). 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της 
ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.). και από 
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τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιµή των 10.730,72 €, για το σύνολο των 
ζητούµενων υλικών, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία βρίσκεται 
κάτω από τα όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή, αφού προέβη σε διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη της: 

1) την εισήγηση της Προέδρου της, 
2) ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις δηµοσιότητας, 
3) ότι οι όροι της διακήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην περιορίζουν τις 

δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 
4) συγκριτικά στοιχεία τιµών της αγοράς και προηγούµενων διαγωνισµών, από τα 

οποία συµπεραίνεται ότι η εν λόγω προσφορά είναι οικονοµικά συµφέρουσα, 

αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής 
διοίκησης, να εισηγηθεί την κατακύρωση του διαγωνισµού, υπέρ της ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.), και στην τιµή των 10.730,72 
€, για το σύνολο των ζητούµενων υλικών, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. και για παράδοση τους, ελεύθερων, στις εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. ….. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1151/10-10-2012) 

Α. Εγκρίνει το από 25-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση ζηµιών στο ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», 
προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», σύµφωνα µε το 
οποίο η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων, ήτοι των: 
ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ 
ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.)» και στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής, από τον 
οποίο διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του ΜΗΛΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ είναι απορριπτέα, για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 9), ενώ η 
προσφορά της «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.)» 
γίνεται αποδεκτή, δεδοµένου ότι η συµµετέχουσα εταιρεία έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται από τη σχετική ∆ιακήρυξη. Μετά την 
αποσφράγιση και έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας, η Επιτροπή του 
διαγωνισµού εισηγείται οµόφωνα, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως 
άνω Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 9), να εισηγηθεί την κατακύρωση του διαγωνισµού, υπέρ της 
ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.), και στην τιµή των 
10.730,72 € για το σύνολο των ζητούµενων υλικών, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. και για παράδοση τους, ελεύθερων, στις εγκαταστάσεις του 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου 

Β. Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του υποέργου «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο ηλεκτροστάσιο του 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου», σύµφωνα µε το από 25-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ 
Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και στην τιµή των € 10.730,72 για το 
σύνολο των ζητούµενων υλικών, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και για 
παράδοση τους, ελεύθερων, στις εγκαταστάσεις του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΙΑΛΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», για 
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την προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού 
κέντρου Ανηλίου, και στην τιµή των € 10.730,72 πλέον ΦΠΑ, για το σύνολο των ζητούµενων 
υλικών.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, εµµένοντας στο σκεπτικό που είχε 
διατυπώσει και στη λήψη των αποφάσεων της Ο.Ε. σχετικά µε τους διαγωνισµούς που 
αφορούν στα υποέργα για το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, για τη διενέργεια των οποίων είχε 
εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, επισηµαίνοντας ότι «... το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, είναι 
ένα σηµαντικό για την περιοχή έργο, που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον µια δεκαετία πριν και για 
το οποίο δεν έχουµε καµία ενηµέρωση αν τελικά έχει ολοκληρωθεί ή όχι ....».  
............................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου».  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις αριθµ. 79022/3242 & 79025/3243/06-09-2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
µε τις οποίες εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου», για την εκτέλεση των υποέργων «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων» και 
«Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης».  

7. Την αριθµ. 25/1048/07-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων: 1) 
«Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ και 2) 
«Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού € 48.000,00 µε ΦΠΑ, του 
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έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου» και Β) οι όροι των διακηρύξεων των ανωτέρω πρόχειρων 
διαγωνισµών, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέταξε τις σχετικές µελέτες (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισµοί, τιµολόγια) και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 7919/5880/06-09-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αριθµ. 26/1070/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής του έργου του θέµατος. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
87378/6506/01-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 88028/3355/02-10-2012 στον 
φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το από 25-09-
2012 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος.  

Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

« …..  Η επιτροπή, µέχρι και τη 11:00 π.µ., λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 
δέχτηκε µόνο την προσφορά της Θ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 
 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα αυτής και την αξιολόγησή της, µε 
βάση την προσφερόµενη τιµή. 
 Η οικονοµική προσφορά της Θ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 
40.384,98 €, για το σύνολο των ειδών, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και είναι εντός 
των ορίων του προϋπολογισµού της Προκήρυξης. 

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

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της : 
1) την εισήγηση του Προέδρου της, 
2) ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και 
3) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην περιορίζουν τις 

δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 
αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής 

διοίκησης, να κάνει τελικά αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι 
της Θ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και στην τιµή των 40.384,98 €, για το σύνολο των ειδών, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.. ….. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1152/10-10-2012) 

Α. Εγκρίνει το από 25-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια κινητών 
υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», σύµφωνα µε 
το οποίο η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα και αξιολόγηση µε βάση την προσφερόµενη τιµή, 
της µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, ήτοι  της εταιρείας «Θ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.». 
Η Επιτροπή, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, και για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 9), 
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οµόφωνα αποφάσισε να κάνει τελικά αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου 
αναδόχου, ήτοι της Θ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. και στην τιµή των 40.384,98 € για το σύνολο των 
ειδών, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Β. Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του υποέργου «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», σύµφωνα µε το από 25-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού, και σύµφωνα µε συγκριτικά στοιχεία της αγοράς µε 
παραστατικά στοιχεία που επισυνάπτονται στο ως άνω Πρακτικό, στην εταιρεία µε την 
επωνυµία «Θ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και στην τιµή των € 40.384,98 για το σύνολο των ειδών, 
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «Θ. ΣΥΜΠΑΣ & 
ΥΙΟΙ Ο.Ε.», για την προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων για το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, 
και στην τιµή των € 40.384,98 πλέον ΦΠΑ, για το σύνολο των ειδών.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, εµµένοντας στο σκεπτικό που είχε 
διατυπώσει και στη λήψη των αποφάσεων της Ο.Ε. σχετικά µε τους διαγωνισµούς που 
αφορούν στα υποέργα για το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, για τη διενέργεια των οποίων είχε 
εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, επισηµαίνοντας ότι «... το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, είναι 
ένα σηµαντικό για την περιοχή έργο, που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον µια δεκαετία πριν και για 
το οποίο δεν έχουµε καµία ενηµέρωση αν τελικά έχει ολοκληρωθεί ή όχι ....».  
............................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β43Ξ7Λ9-ΖΚΞ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 χορήγησης προκαταβολής για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση 
του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ 
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. 1/2/02-01-2011 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθ. 2478/30-06-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας µε την οποία εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου 
Τζουµέρκων» µε κωδικό ΟΠΣ 333543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – 
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», συνολικού προϋπολογισµού 682.000,00 € µε ΦΠΑ. 

7. Την από 01-07-2011 µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και 
∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

ΑΔΑ: Β43Ξ7Λ9-ΖΚΞ
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8. Την αριθµ. 5/159/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 93006/9654π.ε./10-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
και σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Η. και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 12902/1349/08-02-2012 απόφασή της και 
βάσει του αρ. πρωτ. 4715/12-12-2011 έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης του έργου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Την αριθµ. 13/475/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 27-03-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 
θέµατος και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 372.656,67 χωρίς 
ΦΠΑ και έκπτωση 32,79%.  

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 80605/7967/02-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87920/3350/02-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« …..  Σας υποβάλλουµε συνηµµένα σε φωτοαντίγραφο την σχετική αίτηση του αναδόχου 
κατασκευής του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση προκαταβολής και 
σας αναφέρουµε σχετικά τα εξής: 1. Ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί έντοκη 
προκαταβολή µε βάση τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 51 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε), 
ανερχόµενη σε ποσοστό 10% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες πρώτων 
εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. 2. Παρόλο που από την 
σύµβαση δεν προβλέπεται, εντούτοις επιτρέπεται µε βάση την παρ.3β του άρθρου 242 του 
Ν.4072/2012 η δυνατότητα χορήγησης στον ανάδοχο προκαταβολής µέχρι 10% του 
συµβατικού ποσού (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν.3669/2008, για 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα που έχουν προκηρυχθεί µέχρι 15-3-2012 χωρίς πρόβλεψη 
χορήγησης προκαταβολής στην διακήρυξη. 3. Το έργο ανήκει στην παραπάνω περίπτωση 
και καθόσον δεν έχει ακόµη σηµειωθεί ουσιαστική «εκκίνηση» των εργασιών, κρίνουµε ότι 
µπορεί να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας των εργασιών, σύµφωνα µε την παρ.3α του άρθρου 51 του Ν.3669/2008 
για την καλύτερη οργάνωση του εργοταξίου και γενικά την δηµιουργία καλύτερων 
προϋποθέσεων για την έντεχνη, άρτια και εµπρόθεσµη περαίωση του έργου µε δεδοµένο 
την ανάγκη προσκόµισης µηχανικού εξοπλισµού σε διάφορα σηµεία του έργου λόγω της 
µεγάλης απόστασης αφετηρίας και τέρµατος της όδευσης των σωληνώσεων ύδρευσης και 
της ποικιλίας του υλικού τους (πολυαιθυλένιο και χυτοσίδηρος), της εξαιρετικά µεγάλης 
πίεσης λειτουργίας των χυτοσιδηρών σωλήνων και την συµβατική υποχρέωση εκπόνησης 
µελέτης καθοδικής προστασίας.  

Η συµβατική αξία των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 368.534,31 € (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το ποσό που εισηγούµαστε να χορηγηθεί σαν προκαταβολή 
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε την παρ. 3β του άρθρου 242 του 
Ν.4072/2012, ανέρχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω σε 36.850,00 € χωρίς ΦΠΑ και 
παρακαλούµε για την έγκρισή του.  

Για την χορήγηση της προκαταβολής και σε συνέχεια την απόσβεσή της θα ακολουθηθεί η 
προβλεπόµενη από τον νόµο σχετική διαδικασία.…..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1153/10-10-2012) 

ΑΔΑ: Β43Ξ7Λ9-ΖΚΞ
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Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 242, παρ. 3 του Ν. 4072/2012 τη χορήγηση 
προκαταβολής, ποσού € 36.850,00 χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, για το 
έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», για την αντιµετώπιση των εξόδων της 
πρώτης εγκατάστασης, σύµφωνα και µε την ανωτέρω (υπό στ. 10) εισήγηση της ∆/νουσας το 
έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρεται 
ότι: « ….. κρίνουµε ότι µπορεί να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή σε ποσοστό 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας των εργασιών, σύµφωνα µε την παρ.3α του άρθρου 51 του 
Ν.3669/2008 για την καλύτερη οργάνωση του εργοταξίου και γενικά την δηµιουργία καλύτερων 
προϋποθέσεων για την έντεχνη, άρτια και εµπρόθεσµη περαίωση του έργου µε δεδοµένο την 
ανάγκη προσκόµισης µηχανικού εξοπλισµού σε διάφορα σηµεία του έργου λόγω της µεγάλης 
απόστασης αφετηρίας και τέρµατος της όδευσης των σωληνώσεων ύδρευσης και της ποικιλίας 
του υλικού τους (πολυαιθυλένιο και χυτοσίδηρος), της εξαιρετικά µεγάλης πίεσης λειτουργίας 
των χυτοσιδηρών σωλήνων και την συµβατική υποχρέωση εκπόνησης µελέτης καθοδικής 
προστασίας……».  
....................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β43Ξ7Λ9-ΖΚΞ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα 
Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-12-2012. 

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. 1/2/02-01-2011 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 85401/8450/25-09-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87673/3347/02-10-2012 στον φάκελο 15/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 25-09-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-12-2012 
για την ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται και δεν ολοκληρώθηκαν λόγω 
καιρικών συνθηκών (έντονων βροχοπτώσεων) και της µεγάλης ροής του ποταµού. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1154/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-12-2012 µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο 
δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, όπως και στις σχετικές µε τις 
προηγούµενες παρατάσεις, αριθµ. 2/74/20-01-2012 και 18/726/03-07-2012 αποφάσεις 
της Ο.Ε., επαναλαµβάνοντας την τοποθέτησή της ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα 
χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά 
µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν 
Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές 
δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τις 
προηγούµενες παρατάσεις, αριθµ. 2/74/20-01-2012 και 18/726/03-07-2012 αποφάσεις 
της Ο.Ε., δεδοµένου ότι για το συγκεκριµένο έργο έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις και 
έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – 
Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», 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. 1/2/02-01-2011 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 87914/8689/02-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 88337/3388/03-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 72375/3004/14-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 72517/7161/21-09-2012 απόφαση  
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
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Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1155/10-10-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο – 
Χαλίκι», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 87914/8689/02-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 72517/7161/21-09-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή 
σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής οδού», 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. 1/2/02-01-2011 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 87864/8681/02-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 88343/3389/03-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 59134/2438/03-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής 
οδού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 69034/6789/12-09-2012 
απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου 
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του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1156/10-10-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη 
επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 87864/8681/02-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 69034/6789/12-09-2012 απόφαση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό 
προς Πύργο Κόνιτσας», 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 87867/8682/02-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 88345/3390/03-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 65285/2694/20-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 65854/6445/26-09-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
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Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1157/10-10-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 87867/8682/02-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 65854/6445/26-09-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. 
Κοπάνης», 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 88979/8773/04-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 89207/3429/05-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 76238/3112/29-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισµού € 50.000,00 
µε ΦΠΑ. Με την αρ. 86857/8590/28-09-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
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εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1158/10-10-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 88979/8773/04-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 86857/8590/28-09-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του, για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την 
τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς 
και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση 
των έργων της Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα 
(10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 
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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Απόφαση επί της από 14-09-2012 ένστασης της εταιρείας «∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η 
Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ και 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας.  

 
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», καθώς και του Π.∆. 186/96. 

6. Την αριθ. 87315/2513/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε 
στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η 
Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ  

7. Την αριθµ. 22/856/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 65304/6320/20-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 87702/9099/16-07-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) εγκρίθηκε η την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 81881/8082/01-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
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87670/3346/02-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα: Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, την από 14-09-2012 ένσταση της εταιρείας 
«∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού, και Γνωµοδοτική έκθεση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης, µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα. 

9. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 81881/8082/01-10-2012 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των δύο συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, η Τεχνική Εταιρεία  ∆ηµοσθένης Βήχας 
& ΣΙΑ Ο.Ε. που ήταν πρώτος µειοδότης κρίθηκε άκυρη και ο κ. Σπύρος Γ. Κωνσταντόπουλος που 
ήτανε δεύτερος µειοδότης κρίθηκε έγκυρος και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, µε τιµή 
προσφοράς € 159.485,18 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2%.  

10. Την από 14-09-2012 ένσταση της εταιρείας «∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του 
ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας 
(αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 81881/8082/01-10-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.), 
µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ’ αυτή, ζητά να γίνει δεκτή και να κηρυχθεί 
η ίδια µειοδότης, η οποία είχε και την καλύτερη προσφερόµενη έκπτωση. 

11. Την από 25-09-2012 (µε αριθµ. πρωτ. 81881/8082) Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
του έργου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 81881/8082/01-
10-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι.), σύµφωνα µε την οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ’ αυτή « …. µε βάση τις παρ. 22.2. και παρ. 23.2.2.α.ιι της ∆ιακήρυξης η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού κρίνει ότι η συµµετοχή της εταιρείας ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. έπρεπε να 
ακυρωθεί». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να ζητηθεί 
γνωµοδότηση του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµητρίου Στάθη, επί των θεµάτων που 
τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη 
επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1159/10-10-2012) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 14-09-2012 ένστασης της εταιρείας 
«∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 
11-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ και  

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε την αρ. πρωτ. 81881/8082/01-10-
2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα (Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, την από 14-09-2012 ένσταση, Γνωµοδοτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί 
της ένστασης µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα) στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου 
και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων 
που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη 
άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Απόφαση επί της από 22-08-2012 ένστασης του Ξάνθη ∆ηµητρίου Ε.∆.Ε., αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας 
Βάρδα ποταµού (∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)», κατά του από 06-07-2012 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου.  

 
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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την από 22-08-2012 ένσταση του Ξάνθη ∆ηµητρίου Ε.∆.Ε., αναδόχου του έργου του 
θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 74331/7353/01-10-2012 
εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά του κατά του από 06-07-2012 πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής των εργασιών του έργου το οποίο συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και υπογράφηκε από τον ανάδοχο µε επιφύλαξη.  

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 22-08-2012 ένστασή της, αναφέρει επί 
λέξει τα εξής: 
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« …….  Με την παρούσα µου ενίσταµαι κατά του από 6.7.2012 πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής των εργασιών του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα ποταµού (∆όλιανη-Βουτσά-
Γρεβενίτι)» της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, το οποίο έχει υπογραφεί από εµένα τον ανάδοχο µε επιφύλαξη την 7.8.2012, κατόπιν 
της υπ'αριθ. πρωτ. 70282/6920/6.8.2012 έγγραφης πρόσκλησης µου για την υπογραφή αυτού, 
καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης, για όσους άλλους 
νόµιµους, ορθούς, βάσιµους και αληθείς λόγους επιφυλάσσοµαι να προσθέσω νοµίµως, αλλά 
και διότι: 
Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, παντελώς αναιτιολόγητα, και κατ’ εσφαλµένη εφαρµογή 
και ερµηνεία των διατάξεων του Νόµου, προέβη στην οριστική παραλαβή των εκτελεσθεισών 
εργασιών του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα ποταµού (∆όλιανη-Βουτσά-Γρεβενίτι)», 
όπως αυτές καταγράφονται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και στον 2 Α.Π.Ε. του 
έργου, ενώ αντιθέτως, όφειλε να προβεί στην οριστική παραλαβή των επιµέρους εργασιών και 
τ(ον ποσοτήτων του εν λόγω έργου σύµφωνα µε την αυτοδικαίως εγκεκριµένη υποβληθείσα 
από εµένα τον ανάδογο 1η αναλυτική επιµέτρηση του ως άνω έργου. 
Επειδή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων εκκρεµεί η εκδίκαση των από 17 
Ιανουαρίου 2011 (αριθ. καταγ. 1/17.1.2011) και 23.5.2011 (αριθ. καταχ. 18/23.5.2011) 
προσφυγών-αγωγών µου, δυνάµει των οποίων έχουν προσβληθεί, µεταξύ άλλων, ο ως άνω 2ος 
Α.Π.Ε. και το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του ιστορούµενου έργου, στο περιεχόµενο 
και αίτηµα των οποίων (ως άνω προσφυγών-αγωγών µου) αναφέροµαι καθ’ ολοκληρίαν µε 
την παρούσα ένσταση µου  
Επειδή ρητά επιφυλάσσοµαι να προσθέσω όσους άλλους νόµιµους, βάσιµους και αληθείς 
λόγους της παρούσας ένστασης µου.  
Για τους λόγους αυτούς και µε τη ρητή επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατος µου  

Ζ Η Τ Ω  
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση µου, µε σκοπό την ακύρωση του από 6.7.2012 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα 
ποταµού (∆όλιανη-Βουτσά-Γρεβενίτι)» της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και 
Υποδοµών της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την ανασύνταξη αυτού σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο ιστορικό της παρούσας µου. …….. ». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74331/7353/01-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 88797/3426/04-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό της σύµβασης του 
έργου, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π) έτους 2007 (ήδη Κ.Α.Π. Π.Ε. Ιωαννίνων), στο ιστορικό των ενστάσεων - 
αιτήσεων θεραπείας, στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και στις αιτιάσεις του 
αναδόχου και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ΄αυτή, εισηγείται: «Την 
απόρριψη κάθε αιτήµατος της από 74331/7353/22-08-2012 Ένστασης που υπέβαλε ο κ. 
Ξάνθης ∆ηµήτριος ως Ανάδοχος του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα ποταµού 
(∆όλιανη-Βουτσά-Γρεβενίτι΄΄ και Την αναγνώριση-έγκριση του από 6-7-2012  
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε 
από την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής και από τον Ανάδοχο (στις 7-8-2012).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1160/10-10-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση  
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Εξετάζει την από 22-08-2012 ένσταση του Ξάνθη ∆ηµητρίου Ε.∆.Ε., αναδόχου κατασκευής 
του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα ποταµού 
(∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)», κατά του από 06-07-2012 πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής των εργασιών, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων, και υπογράφηκε από τον ανάδοχο µε επιφύλαξη την 07-08-2012. 

Με την ως άνω ένσταση, ο ενιστάµενος για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.7), ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση, « ….. µε σκοπό την ακύρωση του από 
6.7.2012 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Κατασκευή Γέφυρας 
Βάρδα ποταµού (∆όλιανη-Βουτσά-Γρεβενίτι)» της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος και Υποδοµών της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την ανασύνταξη αυτού 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ιστορικό της παρούσας µου. ». 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 74331/7353/01-10-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  

« ....         - (Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής) - 
Με το υπ’ αριθ. 51060/4979/8-6-2012 έγγραφο Αίτησης όχλησης του αναδόχου 

ζητήθηκε η διενέργεια Οριστικής Παραλαβής του έργου. 
Με την υπ’ αριθ. 51060/4979/29-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕΙ 
συστάθηκε επιτροπή για την Οριστικής Παραλαβή του έργου του θέµατος. 
Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη αυτοψίας στον χώρο εκτέλεσης του έργου (4-7-2012) και στις 
6-7-2012 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου από τα µέλη της 
Επιτροπής και στις 7-8-2012 από τον Ανάδοχο (µε επιφύλαξης άσκησης κάθε νόµιµου 
δικαιώµατος του) κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης υπογραφής του (αρ. πρωτ. 70282/6920/6-
8-2012). Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής µε την σύνταξη και υπογραφή του εν λόγω 
Πρωτοκόλλου παρέλαβε οριστικά τις επιµέρους εργασίες που περιελάµβανε το έργο, όπως 
αυτές καταγράφονταν αναλυτικά στο εγκεκριµένο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, 
τον εγκεκριµένο Τελικό Επιµετρητικό Πίνακα του έργου και τον εγκεκριµένο 2ο ΑΠΕ του 
έργου στα πλαίσια εφαρµογής της σύµβασης του και µε τις σχετικές αποφάσεις που έχουν 
προαναφερθεί.    

Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής πέραν του πρωτότυπου που παρέλαβε ο 
Ανάδοχος µε την υπογραφή του, του κοινοποιήθηκε αντίγραφο µε το υπ. αριθ. 
70687/6955/7-8-2012 έγγραφο. ∆ιαβίβαση του  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής προς 
την Προισταµένη Αρχή πραγµατοποιήθηκε µε το υπ. αριθ. 71003/6992/8-8-2012 έγγραφο, 
για την έκδοση σχετικής απόφαση έγκρισης του.  

Ακολούθησε η υποβολή της υπ’ αρίθ. 74331/7353/22-08-2012 Ένστασης του 
Αναδόχου κατά του από 6-7-2012 υπογεγραµµένου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
του έργου από τα µέλη της Επιτροπής και στις 7-8-2012 από τον Ανάδοχο, µε την αιτίαση 
ότι το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα έπρεπε να συναχθεί και να υπογραφεί από την 
Επιτροπή σύµφωνα µε την αυτοδικαίως εγκεκριµένη (όπως ο ίδιος υποστηρίζει) 
υποβληθείσα από τον ίδιο 1η Αναλυτική Επιµέτρηση και όχι µε τα στοιχεία διόρθωσης αυτής 
(1ης Αναλυτικής Επιµέτρησης) και ένα συνεχεία µε βάση τον 1ο ΑΠΕ, την Τελική 
Επιµέτρηση και τον Τελικό Επιµετρητικο Πίνακα, τον 2ο ΑΠΕ και το Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής του έργου όπως αυτά συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν και κατόπιν 
εξέτασης και απόρριψης των σχετικών Ενστάσεων και Αιτήσεων Θεραπείας για όλα τα 
επιµέρους στοιχεία. 

Στα πλαίσια εξέτασης της υπ. αριθ. 74331/7353/22-08-2012 Ένστασης του Αναδόχου 
κατά του από 6-7-2012 υπογεγραµµένου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 
από τα µέλη της Επιτροπής και στις 7-8-2012 από τον Ανάδοχο, συντάχθηκε  η παρούσα υπ’ 
αρίθ. 74331/7353/01-10-2012 Εισηγητική έκθεση προς την Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου για να αποφασίσει σχετικά. 
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Στο πλήθος των Εισηγητικών Εκθέσεων πρός το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων και 
την Νοµαρχιακή Επιτροπή, για τις εξεταζόµενες Ενστάσεις και τις Αιτήσεις Θεραπείας 
σχετικά µε την 1η Αναλυτική Επιµέτρηση, τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ,  την Τελική 
Επιµέτρηση, τον 2ο ΑΠΕ και το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής συµπεριλήφθηκαν 
εκτεταµένες αναφορές για τις λεπτοµέρειας του Ιστορικού της ∆ιαφωνίας και αποτελούν 
συνέχεια και αλληλένδετο κοµµάτι των απόψεων της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν 
κρίνεται σκόπιµο να επαναληφθεί αναφορά τους προς διευκόλυνση του έργου της 
Οικονοµικής Επιτροπής, αφού το πλήθος των προαναφερόµενων στοιχείων βρίσκεται στην 
διάθεσή της. 
Γ. Τοποθέτηση επί των υποστηριζόµενων της υπ. αριθ. 74331/7353/22-8-2012 σχετικής 
Ενστάσεως κατά του από 6-7-2012 υπογεγραµµένου Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής του έργου από τα µέλη της Επιτροπής και στις 7-8-2012 από τον Ανάδοχο 
 
- (1η Αναλυτική Επιµέτρηση)- 

Με την υπ’ αρίθ. 10/130/19-03-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων 
απορρίφθηκε στο σύνολό της ως αβάσιµη η υπ’ αριθ. 18750/30.11.2009 ανυπόγραφη 
Ένσταση του Αναδόχου κατά της υπ’ αρίθ.12502/23-11-2009 πράξης επιστροφής της 1ης 
Αναλυτικής Επιµέτρησης διότι (σκεπτικό της υπ. αριθ. 2/34/4-3-2010 γνωµοδότησης του 
Τεχ. Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων της ΝΑΙ): 

Οι υποβληθείσες από τον ανάδοχο αναλυτικές επιµετρήσεις δεν ήταν δυνατόν να 
εγκριθούν από τη ∆ιευθύνουσα το έργο υπηρεσία καθ’ ότι : 
1.Περιλαµβάνανε ποσότητες υπερσυµβατικές ( µη εγκεκριµένες ) σε σχέση µε τον αρχικό 
προϋπολογισµό του έργου.  
2.Περιέχουν τέσσερις ( 4 ) νέες τιµές εργασιών µη εγκεκριµένες. 
3.Η συνολική απαιτούµενη δαπάνη των εργασιών που περιλαµβάνονται στις υποβληθείσες από 
τον ανάδοχο επιµετρήσεις υπερβαίνει το συµβατικό αντικείµενο του έργου και οδηγεί σε 
παράτυπη συµπληρωµατική σύµβαση και προκειµένου να εγκριθούν από τη ∆ιευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσία απαιτείτο να προηγηθεί η σύνταξη και έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
4.Επί πλέον ορισµένες εργασίες που περιλαµβάνονται στις υποβληθείσες επιµετρήσεις δεν 
συνοδεύονται από επιµετρητικά σχέδια (οριζοντιογραφίες, διατοµές και πίνακες χωµατισµών 
και αναλυτικών υπολογισµών ) σε σηµείο που δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν από τη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Υποβλήθηκε η από 28-4-2010 Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου του έργου του 
θέµατος κατά της υπ’ αρίθ. 10/130/19-03-2010 απόφασης, η οποία ακολουθούµενη από την 
υπ’ αρίθ. 11405/08-10-2010 Εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
εξετάστηκε από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων της Ν.Α.Ι. 

Το Τεχνικό Συµβούλιο συνεδρίασε στις 21-10-2010 και έλαβε υπ΄ όψην ότι: 
1. Η αίτηση θεραπείας του κ. ∆ηµητρίου Ξάνθη υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και συνεπώς 

κρίνεται εξεταστέα. 
2. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι µικρότερος των 100.000.000 δρχ. και εποµένως 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 186 /1996, στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που 
ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418 /84 όπως αυτό ισχύει και 
αφορούν έργα της Ν.Α. και των νοµικών προσώπων ή επιχειρήσεων, είναι αρµόδιο να 
γνωµοδοτήσει το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Ν.Α. 

3. Έχει ήδη εξετάσει αναλυτικά την από 30 – 11 – 2009 υποβληθείσα ένσταση του 
αναδόχου του έργου και εξέδωσε οµόφωνα την υπ’ αριθ. 2 / 34 / 4 – 3 – 2010 γνωµοδότηση. 

4. Η επικαλούµενη απ’ τον ανάδοχο εφαρµογή της υπ’  αριθµ. Πρωτ.∆17α/02/85 Φ. Ν. 
Εγκυκλίου Ε16 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε καθώς και ανάλογης απόφασης του Σ. τ. Ε. µε αριθµό 
1154/2006, αναφέρονται σε τµηµατικές επιµετρήσεις (του άρθρου 38 του Π. ∆. 609/85) που 
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υποβάλλονται από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου (µε τις προϋποθέσεις 
που αναγράφονται στις παραγρ. 1,2,3 του προαναφερθέντος άρθρου) και όχι στην υπόψη µία 
και µοναδική 1η αναλυτική επιµέτρηση, που στην ουσία απέχει θέση τελικής επιµέτρησης του 
έργου. 

5. Αν και έχει παρέλθει το οριζόµενο ως εύλογη προθεσµία τρίµηνο περί επιστροφής 
τµηµατικών επιµετρήσεων, ορθά και νόµιµα η Υπηρεσία διόρθωσε την µία και µοναδική 1η 
αναλυτική επιµέτρηση του έργου γιατί σ’ αυτή υπήρχαν τέσσερις (4) νέες εργασίες µη 
εγκεκριµένες µε τον απαραίτητα απαιτούµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Α.Π.Ε.) και 
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) (άρθρο 57 του Ν. 
3669/08).Όπως εξάλλου αναγράφεται στην παραγρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 3669/08 επί λέξει: 
«…Η επιµέτρηση περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του 
αντίστοιχου άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων 
εργασιών, που εκτελέστηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια και 
διαγράµµατα…»,που κατά τη Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους (αριθ.471/04): αυτό συνεπάγεται ότι στην επιµέτρηση δεν µπορούν να περιληφθούν 
εργασίες για τις οποίες δεν έχει καθοριστεί τιµή. 

6. Η συνολική αξία των ποσοτήτων που περιλαµβάνει η εν λόγω αναλυτική επιµέτρηση 
ξεπερνά το ποσό της υπογραφείσας σύµβασης του έργου (135.607,09 € χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. έναντι ποσού 209.267,41 €, ήτοι υπέρβαση 73.660,32 €, δηλαδή πάνω και από το 
50% της αρχικής σύµβασης, χωρίς τη συνδροµή των προϋποθέσεων του νόµου) και ως εκ 
τούτου, ακόµη και αν έχουν εκτελεσθεί από τον ανάδοχο, δεν είναι νόµιµες αφενός διότι δεν 
εδόθη εντολή από τη ∆ιευθύνουσα το έργο υπηρεσία και αφετέρου δεν είναι δυνατόν να 
καλυφθούν έστω και εκ των υστέρων µε νόµιµη συµπληρωµατική  σύµβαση του έργου 
σύµφωνα µε το άρθρο 57 παραγρ. 1 και 2 του Ν. 3669/08. 

7. Επί πλέον ορισµένες εργασίες που περιλαµβάνονται στις υποβληθείσες επιµετρήσεις δεν 
συνοδεύονται από επιµετρητικά σχέδια (οριζοντιογραφίες, διατοµές και πίνακες χωµατισµών 
και αναλυτικών υπολογισµών – όπως ορίζει ο νόµος : άρθρο 52 παρ 2 του Ν. 3669/08), σε 
σηµείο που δεν ήταν δυνατό να ελεγχθούν από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

      Σύµφωνα λοιπόν µε τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 57 του Ν 3669/08 και τα 
στοιχεία που επικαλείται στα έγγραφά της η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία ο ανάδοχος δεν 
τήρησε τον προβλεπόµενο στο νόµο ουσιώδη τύπο της διαδικασίας και δεν µπορούσαν οι 
ποσότητες της υπόψη επιµέτρησης να συµπεριληφθούν σε πιστοποίηση (λογαριασµό) του 
έργου, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για τον έλεγχο και την έγκριση των ποσοτήτων 
εργασιών ακόµη και στην  περίπτωση που παρήλθε το τρίµηνο από την υποβολή τους στην 
αρµόδια υπηρεσία. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η  υπ’ αρίθ. 12/461/21-10-2010 (θέµα 1ο) κατά 
πλειοψηφία γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων υπέρ της απόρριψης 
της αίτησης θεραπείας του κ. ∆ηµητρίου Ξάνθη, ανάδοχου του έργου : «Κατασκευή 
Γέφυρας Βάρδα ποταµού (∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)» η οποία στρέφονταν κατά της 
υπ’ αριθ. Πρωτ. 10/130/19-3-10 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, 
Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών Ιωαννίνων, µε την οποία 
απερρίφθη η από 30-11-2009 ένσταση του αναδόχου για τους εξής επιπρόσθετους βασικούς 
λόγους: 

΄΄Σύµφωνα µε την αληθή έννοια του Νόµου (άρθρα 52,53 και 57 του Ν.3669/08 – 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), για την αυτοδίκαιη έγκριση 
της υποβληθείσας µίας και µοναδικής αναλυτικής επιµέτρησης του έργου, πρέπει απαραιτήτως 
να συντρέχουν οι απαραίτητες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
νόµο για τον έλεγχο και την έγκριση των ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες στην προκειµένη 
περίπτωση δεν τηρούνται καθ’ ότι έχουµε παράβαση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και 
της κατ’ ουσίαν διατάξεων του Νόµου΄΄.  

Εκδόθηκε η υπ’ αρίθ. 13116/17-11-2010 απόφαση του Νοµάρχη Ιωαννίνων 
σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η από 27-04-2010 συνταχθείσα και 28-04-2010 
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υποβληθείσα Αίτηση Θεραπείας κατά της υπ’ αρίθ. 10/130/19-03-2010 απόφασης της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & 
Προµηθειών Ιωαννίνων.  

- (1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ)- 
Με την υπ’ αρίθ. 10/131/19-03-2010 απόφαση της  Νοµαρχιακής Επιτροπής 

Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, 
απορρίφθηκε στο σύνολό της ως αβάσιµη η υπ’ αριθ. 2114/10-02-2010 Ένσταση του 
Αναδόχου και εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου διότι (σύµφωνα µε την 
ανωτέρω απόφαση και την υπ. αριθ. 2/35/4-3-2010 γνωµοδότησης του Τεχ. Συµβουλίου ∆ηµ. 
Έργων της ΝΑΙ) : 
α.  Η αιτούµενη νέα τιµή ( εκσκαφή φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών Ο∆Ο Β – 3 ) δεν ευσταθεί, 
καθ’ ότι αφορά τον ιδιαίτερο τρόπο θεµελίωσης βάθρων γεφυρών µε τη µέθοδο των « 
φρεάτων», εργασία που δεν έγινε στο υπόψη έργο, όπου η εκσκαφή θεµελίωσης των βάθρων 
έγινε µε τον συµβατικό τρόπο που καλύπτεται από τα υπάρχοντα άρθρα του τιµολογίου της 
µελέτης ( άρθρα 1 και 7 ). 
β.  Όσον αφορά τις αιτούµενες ποσότητες ορισµένων εργασιών ( Α.Τ. 8, 11, ΝΤ1, ΝΤ2, και 
ΝΤ3 ) δεν γίνονται αποδεκτές, αφενός διότι κατά την άποψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα ( ΝΤ1, ΝΤ2, και ΝΤ3 ) ή δεν έχουν αναλυτικά ελεγχθεί 
από την επίβλεψη ( Α.Τ. 8 – λόγω έλλειψης υποβληθέντων επιµετρητικών στοιχείων, σχέδια-
υπολογισµοί, στην χρονική στιγµή σύνταξης του 1ου ΑΠΕ) και αφετέρου για την εργασία « 
Μεταλλικός φορέας» Α.Τ. 11 η αιτούµενη ποσότητα δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθεί στον 
εν λόγω 1o Α.Π.Ε. καθ’ ότι δηµιουργεί υπέρβαση της συµβατικής δαπάνης και απαιτεί 
συµπληρωµατική σύµβαση που δεν είναι σύννοµη µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ως εκ τούτου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου. 

Υποβλήθηκε η από 9-7-2010 Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου του έργου του 
θέµατος κατά της υπ’ αρίθ. 10/131/19-03-2010 απόφασης, η οποία ακολουθούµενη από την 
υπ’ αρίθ. 10938/16-09-2010 Εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
εξετάστηκε από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων της Ν.Α.Ι. 

Το Τεχνικό Συµβούλιο συνεδρίασε στις 21-10-2010 και έλαβε υπ΄ όψην ότι: 
1. Η αίτηση θεραπείας του κ. ∆ηµητρίου Ξάνθη υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και συνεπώς 

κρίνεται εξεταστέα. 
2. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι µικρότερος των 100.000.000 δρχ. και εποµένως 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆. 186 /1996, στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που 
ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418 /84 όπως αυτό ισχύει και 
αφορούν έργα της Ν.Α. και των νοµικών προσώπων ή επιχειρήσεων, είναι αρµόδιο να 
γνωµοδοτήσει το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Ν.Α. 

3. Έχει ήδη εξετάσει αναλυτικά την από 10 – 2 – 2010 υποβληθείσα ένσταση του 
αναδόχου επί του θέµατος στη διαδικασία έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
του έργου και εξέδωσε οµόφωνα την υπ’ αριθ. 2 / 35 / 4 – 3 – 2010 γνωµοδότηση. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αρίθ. 12/462/21-10-2010 (θέµα 2ο) κατά 
πλειοψηφία γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων υπέρ της απόρριψης 
της αίτησης θεραπείας του κ. ∆ηµητρίου Ξάνθη, ανάδοχου του έργου : «Κατασκευή 
Γέφυρας Βάρδα ποταµού (∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)» η οποία στρέφονταν κατά της 
υπ’ αριθ. 10/131/19-3-10 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, 
Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών Ιωαννίνων, µε την οποία 
απερρίφθη η από 2114/10-02-2010 Ένσταση του Αναδόχου και εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 
1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου για τους ίδιους βάσιµους λόγους που προαναφέρονται στην υπ’ 
αριθ. 10/131/19-3-10 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης 
Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών Ιωαννίνων. 

Εκδόθηκε η υπ’ αρίθ. 13115/17-11-2010 απόφαση του Νοµάρχη Ιωαννίνων 
σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η από 08-07-2010 συνταχθείσα και 09-07-2010 
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υποβληθείσα Αίτηση Θεραπείας κατά της υπ’ αρίθ. 10/131/19-03-2010 απόφασης της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & 
Προµηθειών Ιωαννίνων.  
 
- (Τελική Επιµέτρηση)- 

      Με την υπ’ αρίθ. 26/444/13-08-2010 απόφαση της  Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, 
απορρίφθηκαν στο σύνολό τους ως αβάσιµες οι υπ’ αριθ. 6611/18-05-2010 και 8293/29-06-
2010 Ενστάσεις του αναδόχου και κρίθηκε ότι ορθώς διορθώθηκε από την ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία η υποβληθείσα Τελική Επιµέτρηση του έργου, διότι (σύµφωνα µε την ανωτέρω 
απόφαση και την υπ. αριθ. 8/306/19-7-2010 γνωµοδότησης του Τεχ. Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων 
της ΝΑΙ) : 
α) Με την αριθµ. 10/130/19-3-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, 
Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών Ιωαννίνων απερρίφθη η από 30-11-
2009 ένσταση του αναδόχου κατά του αριθµ. Πρωτ. 12502/23-11-2009 εγγράφου επιστροφής 
διορθωµένης από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της 1ης και µοναδικής αναλυτικής επιµέτρησης του 
έργου και έγκρισής της όπως αυτή διορθώθηκε από την Υπηρεσία, δεδοµένου ότι αυτή 
βρίσκεται εκτός των πλαισίων της υπογεγραµµένης σύµβασης του έργου και της Νοµοθεσίας 
περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων και ως εκ τούτου η επίκληση από πλευράς αναδόχου της 
εφαρµογής τής µε αριθµ. Πρωτ. ∆17α/02/85/ΦΝ443 Εγκυκλίου Ε16 του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της 
αριθµ. 1154/2006 απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας «περί αυτοδικαίως 
εγκεκριµένων επιµετρήσεων µετά τη µη έγκρισή των ή επιστροφή των … εντός τριµήνου από 
την υποβολή τους…», δεν έχει εφαρµογή στη συγκεκριµένη περίπτωση του ενιστάµενου. 
Συγκεκριµένα: 
Η υποβληθείσα µία και µοναδική 1η Αναλυτική επιµέτρηση του έργου περιλαµβάνει εργασίες 
µη εγκεκριµένες τόσο ποσοτικά (εργασίες ΑΤ3, ΑΤ6, ΑΤ8, ΑΤ9, ΑΤ10, ΑΤ11, ΑΤ12, ΑΤ13 της 
επιµέτρησης), όσο και µη συµβατικές δηλαδή µη εγκεκριµένες και τιµολογηµένες µε το κατά 
νόµο απαιτούµενο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (Πρωτόκολλο Νέων Τιµών – άρθρο 43 του Π.∆. 609/85) 
(εργασίες µε αρίθµηση 6,11,12,13 της υποβληθείσας αναλυτικής επιµέτρησης), που 
εκτελέσθηκαν από τον ανάδοχο του έργου χωρίς καµία έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ή 
προφορική καταχωρηµένη στο ηµερολόγιο του έργου. 
Επί του ζητήµατος αυτού έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε 
αριθµ. 347/05 που επί λέξει αναφέρει: «… Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την 
καταβολή της αξίας εργασιών, πέραν εκείνων που προβλέπονται από την σύµβαση, τις οποίες 
εξετέλεσε χωρίς προηγούµενη έγκρισή τους µε τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα και ενδεχοµένως 
πρωτοκόλλου καθορισµού νέων τιµών ή χωρίς έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας ή προφορική 
καταχωρηµένη στο ηµερολόγιο του έργου (και ΣΕ 667,1257/03,2710/02,1838/98)». 
Οι εν λόγω εργασίες εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 10/131/19-3-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών 
Ιωαννίνων, µεταγενέστερα της υποβληθείσας ένστασης «περί της αυτοδίκαιας έγκρισης της 1ης 
Αναλυτικής επιµέτρησης του έργου» που υποβλήθηκε στις  30-11-2009 από τον ανάδοχο. 
β) Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ορθώς διορθώθηκε, από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η 
υποβληθείσα τελική επιµέτρηση του έργου, η οποία προσαρµόσθηκε στην τελικώς εγκριθείσα 
µία και µοναδική αναλυτική επιµέτρηση όπως αυτή διορθώθηκε από την Υπηρεσία και στον 
εγκριθέντα 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου. 
 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποτυπώνεται ότι ορθώς ελέγχθηκε η Τελική Επιµέτρηση, 
που ήταν και η µόνη υποβληθείσα επιµέτρηση που ακολουθούνταν από σχέδια και 
υπολογισµούς (σε σύγκριση µε την 1η –και µοναδική- Αναλυτική Επιµέτρηση) και 
διορθώθηκε από την Υπηρεσία προσδιορίζοντας τις ποσότητες προς ένταξη στον απαραίτητο 
ΑΠΕ προς δυνατότητα πιστοποίησης και εφαρµογής της σύµβασης του έργου. Αξίζει δε να 
αναφερθεί ότι σύµφωνα µε την διορθωµένη Τελική Επιµέτρηση υπολογίστηκαν και 
αναγνωρίστηκαν όλες οι εργασίες σχετικά µε την εκτροπή της ροής του ποταµού, των 
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εκσκαφών για την κατασκευή των ακρόβαθρων, της κατασκευής και της µόνωσης των 
ακρόβαθρων, όπως ποσοτικά ζητούνταν από τον Ανάδοχο και στα πλαίσια υλοποίησης της 
µελέτης σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου. Για τις νέες τιµές (ΝΤ1, ΝΤ2, ΝΤ3) 
των άρθρων άντλησης επιδεικνύοντας µεγάλη επιείκεια η Υπηρεσία διόρθωσε τις ώρες 
άντλησης στις πλείστον αποδεκτές  (14ηµερών*18ωρών, πλην των βραδινών ωρών 24:00µµ-
06:00πµ), έναντι αυτών που δήλωνε ο Ανάδοχος (ολοήµερης εφαρµογής 14ηµέρες*24ώρες). 
Ενώ για τα άρθρα ΑΤ8 (Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης 
αγωγών από κοκκώδη υλικά) και ΑΤ11 (Μεταλλικός φορέας) εργασίες που ακολούθησαν 
χρονικά και διαδικαστικά όλες τις προηγούµενες, οι προσδιοριζόµενες ποσότητες ήταν αυτές 
που ήταν δυνατόν να συµπεριληφθούν στον επόµενο 2ο ΑΠΕ του έργου στα πλαίσια 
εφαρµογής της υπογεγραµµένης σύµβασης του έργου και της Νοµοθεσίας περί εκτέλεσης 
∆ηµοσίων Έργων (µη υπάρχουσας καµίας έγγραφης διαταγής της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
ή προφορικής καταχωρηµένης στο ηµερολόγιο του έργου). 
     Σχετική αναφορά έχει προηγηθεί και στην υπ’ αρίθ. 10938/16-09-2010 εισηγητική 
έκθεση προς το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων για την εξέταση της από 9-7-2010 
Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου του έργου του θέµατος κατά της υπ’ αρίθ. 10/131/19-03-
2010 απόφασης σύµφωνα µε την οποία σηµειώνεται ότι: 
΄΄Επι πλέον οποιαδήποτε αιτίαση για να συµπεριληφθούν στον 1ο ΑΠΕ (και εν συνεχεία στον 
2ο ΑΠΕ) ποσότητες που περιλαµβάνονταν στην 1η Αναλυτική Επιµέτρηση και ξεπερνά το ποσό 
της υπογραφείσας σύµβασης του έργου, ακόµη και αν έχουν εκτελεστεί από τον ανάδοχο δεν 
τυγχάνουν νοµιµότητας διότι δεν εδόθει καµµία έγγραφη διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
ή προφορική καταχωρηµένη στο ηµερολόγιο του έργου και αφετέρου δεν είναι δυνατόν να 
καλυφθούν, έστω και εκ των υστέρων µε έννοµη συµπληρωµατική σύµβαση του εργου (άρθρο 
43 παρ. 1 και 2 του Π.∆. 609/85)́΄. 

Υποβλήθηκε η από 18-10-2010 Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου του έργου του 
θέµατος κατά της υπ’ αρίθ. 26/444/13-08-2010 απόφασης, η οποία ακολουθούµενη από την 
υπ’ αρίθ. 12084/12-11-2010 Εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
εξετάστηκε από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων της Ν.Α.Ι. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αρίθ. 13/496/25-11-2010 (θέµα 6ο) κατά 
πλειοψηφία γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων υπέρ της απόρριψης 
της από 18-10-2010 αίτησης θεραπείας του κ. ∆ηµητρίου Ξάνθη, ανάδοχου του έργου : 
«Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα ποταµού (∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)» η οποία 
στρέφονταν κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 26/444/13-08-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών 
Ιωαννίνων, µε την οποία απερρίφθησαν οι από 18-05-2010 και 29-06-2010 Ενστάσεις του 
Αναδόχου κατά των υπ. αριθ. 4455/29-04-2010 και 7606/09-06-2010 πράξεων επιστροφής 
της Τελικής Επιµέτρησης του έργου από την Υπηρεσία. Η ανωτέρω γνωµοδότηση πλέον των 
όσων έχουν προαναφερθεί στηρίχτηκε στο ότι η αίτιαση του Αναδόχου για εφαρµογή 
αυτοδίκαιας έγκρισης λόγω παρέλευσης τριµήνου δεν ευσταθεί για όσους λόγους έχουν 
προαναφερθεί και ορθώς διορθώθηκε από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε διότι απαιτούνταν 
συµπληρωµατικά τεχνικά στοιχεία και βρισκόταν εκτός των πλαισίων της υπογεγραµµένης 
σύµβασης. Επίσης η Τελική Επιµέτρηση ορθώς ελέγχθηκε και διορθώθηκε από την 
Υπηρεσία αφού υποβλήθηκε σε ολοκληρωµένη µορφή µε την συµπλήρωση των 
απαραίτητων τεχνικά υπολογιστικών στοιχείων και σχεδίων και αφού προσαρµόστηκε στην 
µία και µοναδική Αναλυτική Επιµέτρηση. Όπως αυτή διορθώθηκε από την Υπηρεσία και 
ακολούθησε την εφαρµογή της σύµβασης µε την σύνταξη των 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
και εν συνεχεία του 2ου ΑΠΕ του έργου. 

Εκδόθηκε η υπ’ αρίθ. 13902/03-12-2010 απόφαση του Νοµάρχη Ιωαννίνων 
σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η από 18-10-2010 συνταχθείσα και υποβληθείσα 
Αίτηση Θεραπείας κατά της υπ’ αρίθ. 26/444/13-08-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών 
Ιωαννίνων.  
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- (2ος ΑΠΕ) - 

     Με την υπ’ αρίθ. 26/445/13-08-2010 απόφαση της  Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, 
απορρίφθηκε στο σύνολό της ως αβάσιµη η υπ’ αριθ. 7586/09-06-2010 Ένσταση του 
Αναδόχου κατά του από 21-5-2010 σχεδίου του 2ου ΑΠΕ του έργου και αποφασίστηκε η 
έγκριση αυτού όπως συντάχθηκε από την Υπηρεσία βάση της υπ’ αρίθ. 8/307/19-07-2010 
(θέµα 2ο) γνωµοδότησης κατά πλειοψηφία του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και 
της υπ’ αρίθ. 9712/11-08-2010 Εισηγητικής έκθεσης. Σύµφωνα µε το σκεπτικό και ως 
φυσική ακολουθία όλων των ανωτέρω προαναφερθέντων αποφάσεων που προηγήθηκαν και 
σε συνέχεια διόρθωσης και έγκρισης της Τελικής Επιµέτρησης του έργου, κρίνεται ότι 
ορθώς συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ στα πλαίσια εφαρµογής της υπογεγραµµένης 
σύµβασης του έργου και της Νοµοθεσίας περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων.  

Υποβλήθηκε η από 09-11-2010 Αίτηση Θεραπείας του αναδόχου του έργου του 
θέµατος κατά της υπ’ αρίθ. 26/445/13-08-2010 απόφασης, η οποία ακολουθούµενη από την 
υπ’ αρίθ. 12787/15-11-2010 Εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
εξετάστηκε από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων της Ν.Α.Ι. 

Εκδόθηκε η  υπ’ αρίθ. 13/497/25-11-2010 (θέµα 7ο) κατά πλειοψηφία γνωµοδότησης του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων υπέρ της απόρριψης της από 09-11-2010 αίτησης 
θεραπείας του κ. ∆ηµητρίου Ξάνθη, ανάδοχου του έργου : «Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα 
ποταµού (∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)» η οποία στρέφονταν κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 
26/445/13-08-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης 
Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών Ιωαννίνων, µε την οποία απορρίφθηκε στο 
σύνολό της ως αβάσιµη η υπ’ αριθ. 7586/09-06-2010 Ένσταση του Αναδόχου κατά του από 
21-5-2010 σχεδίου του 2ου ΑΠΕ του έργου και την έγκριση αυτού όπως συντάχθηκε από την 
Υπηρεσία. 

Εκδόθηκε η υπ’ αρίθ. 13903/03-12-2010 απόφαση του Νοµάρχη Ιωαννίνων 
σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε η από 09-11-2010 συνταχθείσα και υποβληθείσα 
Αίτηση Θεραπείας κατά της υπ’ αρίθ. 26/445/13-08-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών 
Ιωαννίνων.  

 
- (Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής) - 

Βάση των αποφάσεων που προαναφερθήκανε, συντάχθηκε το από 19-08-2010 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου και εν συνεχεία εκδόθηκε η σχετική υπ’ 
αρίθ. 10116/20-08-2010 απόφαση έγκρισης του. 
Σε συνέχεια της υπ’ αρίθ. 10513/03-09-2010 Ένστασης που υπέβαλε ο Ανάδοχος κατά του 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής υποβλήθηκε η υπ’ αρίθ. 10513/27-09-2010 
Εισηγητική έκθεση προς την Νοµαρχιακή Επιτροπή Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, 
Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων για την εξέταση της σχετικής ένστασης. 
Εκδόθηκε η υπ’ αρίθ. 36/602/03-11-2010 απόφαση της  Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε την οποία απορρίφθηκε στο σύνολό της ως αβάσιµη η υπ’ αριθ. 10513/03-09-
2010 Ένστασης κατά του από 19-08-2010 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
΄΄Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα Ποταµού (∆όλιανη - Βουτσά – Γρεβενίτι)΄΄, αναδόχου 
∆ηµήτριου Ξάνθη και το ενέκρινε όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Προσωρινής 
Παραλαβής και θεωρήθηκε µε την υπ΄  αρίθ. 10116/20-08-2010 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Ι. 

Επιδόθηκε στον Νοµάρχη Αίτηση η από 22-12-2010 Αίτηση Θεραπείας του 
αναδόχου του έργου του θέµατος κατά της υπ’ αρίθ. 36/602/03-11-2010 απόφασης της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & 
Προµηθειών Ιωαννίνων και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης, η 
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οποία ακολουθούµενη από την υπ’ αρίθ. 15198/27-12-2010 Εισηγητική έκθεση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, εξετάστηκε από το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων της 
Ν.Α.Ι. 

Εκδόθηκε η  υπ’ αρίθ. 1/1/9-2-2011 (θέµα 1ο) κατά πλειοψηφία γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων υπέρ της απόρριψης της από 22-12-2010 αίτησης 
θεραπείας του κ. ∆ηµητρίου Ξάνθη, ανάδοχου του έργου : «Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα 
ποταµού (∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)» η οποία στρέφονταν κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 
36/602/03-11-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης 
Έργων, Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών Ιωαννίνων.  

Συντάχθηκε η υπ’ αρίθ. 7300/1163/23-02-2011 εισηγητική έκθεση προς την Γεν. 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας (σύµφωνα µε την 
παρ. Β.i. της Εγκυκλίου 6 (14/01/2011 αρ. πρωτ. 2067 του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης) µε την διαβίβαση της υπ. αριθ. 1/1/9-2-
2011 (θέµα 1ο) γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για να 
αποφανθεί σχετικά µε  την από 22-12-2010 Αίτησης Θεραπείας. 

Ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αρίθ. 7595/2055/23-03-2011 απόφασης της Γ.Γ.Π.Η.  
σε συνέχεια της υπ. αριθ. 1/1/9-2-2011 (θέµα 1ο) γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων, σύµφωνα µε την οποία απορρίφτηκε η από 22-12-2010 Αίτηση 
Θεραπείας του κ. Ξάνθη ∆ηµήτριου κατά της υπ’ αρίθ. 36/602/03-11-2010 απόφασης της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & 
Προµηθειών Ιωαννίνων. 
 
- (Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής) - 

Κατόπιν σχετικού αιτήµατος-όχληση του Αναδόχου, συστάθηκε Επιτροπή Οριστικής 
Παραλαβής. Σε συνέχεια από κοινού επίσκεψης αυτοψίας στον χώρο εκτέλεσης του έργου 
(4-7-2012), συντάχθηκε και στις 6-7-2012 υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής 
Παραλαβής του έργου από τα µέλη της Επιτροπής και στις 7-8-2012 από τον Ανάδοχο (µε 
επιφύλαξης άσκησης κάθε νόµιµου δικαιώµατος του). Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής µε 
την σύνταξη και υπογραφή του εν λόγω Πρωτοκόλλου παρέλαβε οριστικά τις επιµέρους 
εργασίες που περιελάµβανε το έργο, όπως αυτές καταγράφονταν αναλυτικά στο εγκεκριµένο 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, τον εγκεκριµένο Τελικό Επιµετρητικό Πίνακα του 
έργου και τον εγκεκριµένο 2ο ΑΠΕ του έργου στα πλαίσια εφαρµογής της σύµβασης του και 
σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις που έχουν προαναφερθεί.      

Ακολούθησε η υποβολή της υπ’ αρίθ. 74331/7353/22-08-2012 Ένστασης του 
Αναδόχου κατά του από 6-7-2012 υπογεγραµµένου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
του έργου από τα µέλη της Επιτροπής και στις 7-8-2012 από τον Ανάδοχο, µε την αιτίαση 
ότι το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής θα έπρεπε να συναχθεί και να υπογραφεί από την 
Επιτροπή σύµφωνα µε την αυτοδικαίως εγκεκριµένη, όπως ο ίδιος υποστηρίζει,  
υποβληθείσα από τον ίδιο 1η Αναλυτική Επιµέτρηση και όχι µε τα στοιχεία διόρθωσης αυτής 
(1ης Αναλυτικής Επιµέτρησης) και ένα συνεχεία µε βάση τον 1ο ΑΠΕ, την Τελική 
Επιµέτρηση και τον Τελικό Επιµετρητικο Πίνακα, τον 2ο ΑΠΕ και το Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής του έργου όπως αυτά συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν και κατόπιν 
εξέτασης και απόρριψης των σχετικών Ενστάσεων και Αιτήσεων Θεραπείας για όλα τα 
επιµέρους στοιχεία. 

Η Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής, ακολουθώντας την κείµενη Νοµοθεσία των 
∆ηµοσίων Έργων και λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του έργου και συγκεκριµένα  την 1η 
και µοναδική Αναλυτική Επιµέτρηση, όπως αυτή υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και 
διορθώθηκε µε τις σχετικές παρατηρήσεις από την Υπηρεσία, τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ, την Τελική Επιµέτρηση και το Τελικό Επιµετρητικο Πίνακα εργασιών όπως 
αυτή υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και διορθώθηκε µε τις σχετικές παρατηρήσεις από την 
Υπηρεσία, τον 2ο ΑΠΕ, και το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και λαµβάνοντας 
υπόψη τις εισηγήσεις, γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις ορθής σύνταξης των ανωτέρω, καθώς 
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και την απόρριψη των σχετικών Ενστάσεων και Αιτήσεων Θεραπείας του Αναδόχου για όλα 
τα ανωτέρω θέµατα του έργου, σύνταξε και υπέγραψε το Πρωτόκολλο Οριστικής 
Παραλαβής µε βάση τα εγκεκριµένα ανωτέρω στοιχεία του έργου.      

Στα πλαίσια εξέτασης της υπ. αριθ. 74331/7353/22-08-2012 Ένστασης του Αναδόχου 
κατά του από 6-7-2012 υπογεγραµµένου Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου 
από τα µέλη της Επιτροπής και στις 7-8-2012 από τον Ανάδοχο, συντάχθηκε  η παρούσα υπ’ 
αρίθ. 74331/7353/01-10-2012 Εισηγητική έκθεση προς την Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου για να αποφασίσει σχετικά. Σύµφωνα λοιπόν µε όλα τα ανωτέρω και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η Προϊσταµένη αρχή πρέπει να εκδώσει την απόφασή της µέσα σε 
δύο (2) µήνες από την κατάθεση της ένστασης (δηλαδή µέχρι τις 22-10-2012): Ε ι σ η γ ο ύ µ 
α σ τ ε : Την απόρριψη κάθε αιτήµατος της από 74331/7353/22-08-2012 Ένστασης που 
υπέβαλε ο κ. Ξάνθης ∆ηµήτριος ως Ανάδοχος του έργου ΄΄Κατασκευή Γέφυρας Βάρδα 
ποταµού (∆όλιανη-Βουτσά-Γρεβενίτι΄΄ και Την αναγνώριση-έγκριση του από 6-7-2012  
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από 
την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής και από τον Ανάδοχο (στις 7-8-2012). ……. ». 

Β. Ως προς την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης από 22-08-2012 ένστασης του Ξάνθη ∆ηµητρίου 
Ε.∆.Ε., αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Κατασκευή 
Γέφυρας Βάρδα ποταµού (∆όλιανη – Βουτσά – Γρεβενίτι)», κατά του από 06-07-2012 
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων,  

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, όπως αυτό συντάχθηκε 
από την αρµόδια Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και υπογράφηκε από την ως άνω Επιτροπή, τον επιβλέποντα του έργου και από 
τον ανάδοχο (την 07-08-2012 µε επιφύλαξη). 
....................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 9513/01-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87422/3338/01-10-2012 
στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
συνολικού ποσού € 1.300,00 για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1161/10-10-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.300,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 1214 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για 
την προµήθεια εκατόν πενήντα (150) ζεύγη καλυµµάτων παπουτσιών (boot swabs) 
εµποτισµένων µε φυσιολογικό ορό τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην εφαρµογή 
του προγράµµατος Σαλµονέλωσης στα ορνίθια κρεοπαραγωγής, για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση µετακίνησης κτηνιάτρων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη 
Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο 
που διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α. και Τροφίµων µε θέµα τις εξαγωγές ζώντων ζώων και 
ζωικών προϊόντων στην Τουρκία, που θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 9550/02-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87636/3345/02-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών της 
Αικατερίνης Ντόντορου, Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα Οικονόµου Ευθαλίας και Οικονόµου 
Ευάγγελου, κτηνιάτρων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο που διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α. και 
Τροφίµων µε θέµα τις εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην Τουρκία, που 
θα πραγµατοποιηθεί στις  15 Οκτωβρίου 2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1162/10-10-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ντόντορου Αικατερίνης, του Παπαγεωργίου Σπυρίδωνα, της 
Οικονόµου Ευθαλίας και του Οικονόµου Ευάγγελου, κτηνιάτρων του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο που διοργανώνει 
το ΥΠ.Α.Α. και Τροφίµων µε θέµα τις εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην 
Τουρκία, που θα πραγµατοποιηθεί στις  15 Οκτωβρίου 2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού 
150,00 € για τη µετακίνησή τους σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα 
(10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 
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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το από 05-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89663/3442/08-10-2012 στον φάκελο 
10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά σε επικαιροποίηση των: Α) 
αριθµ. 30/100/18-09-2009 σε συνδυασµό µε την αριθµ. 22/93/22-09-2010, Β) αριθµ. 30/97/18-09-
2009 σε συνδυασµό µε την αριθµ. 22/94/22-09-2010 και Γ) 31/106/28-09-2009 αποφάσεων της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών και Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων, µε τις οποίες είχε ανατεθεί 
στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α. 
Ιωαννίνων ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για τις δικασίµους που είχαν ορισθεί  και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικασίµους, για τις σχετικές υποθέσεις. Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη 
Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, για τις αναφερόµενες στην εισήγηση 
υποθέσεις, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στα πλαίσια της 
νοµιµοποίησής της βάσει των Α) αριθµ. 30/100/18-09-2009 σε συνδυασµό µε την αριθµ. 22/93/22-
09-2010, Β) αριθµ. 30/97/18-09-2009 σε συνδυασµό µε την αριθµ. 22/94/22-09-2010 και Γ) 
31/106/28-09-2009 αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. Επιπλέον εισηγείται την 
έγκριση των σχετικών δαπανών για την αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, 
για τη συζήτηση καθεµιάς από τις ανωτέρω υποθέσεις, που δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου της υπόθεσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, 
που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα 
θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, δήλωσε 
ότι είναι θετική, στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ και για το λόγο αυτό 
συναινούν στην εκπροσώπησή της, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση 
παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1163/10-10-2012) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. 
Ιωαννίνων), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις δικασίµους που έχουν ορισθεί, όπως 
και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση των κάτωθι αναφερόµενων υποθέσεων, ώστε να 
καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για 
την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) στα πλαίσια της 
νοµιµοποίησής της βάσει των Α) αριθµ. 30/100/18-09-2009 σε συνδυασµό µε την αριθµ. 22/93/22-09-
2010, Β) αριθµ. 30/97/18-09-2009 σε συνδυασµό µε την αριθµ. 22/94/22-09-2010 και Γ) 31/106/28-09-
2009 αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων, ως εξής:  

1. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 10-10-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την Α) 
αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Μπιζανίου, κατά του Νοµάρχη Ιωαννίνων, του Γ.Γ.Π.Η. και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων για την ακύρωση 1) της υπ’αριθ. πρωτ. 8889/28-07-
06 απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων, 2) της υπ’ αριθµ. πρωτ. 2281/22-06-06 απόφασης του Γ.Γ.Π.Η., 
3) της υπ ’αριθµ. 22204/30-10-06 απόφασης του Γ.Γ.Π.Η  και κάθε άλλης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης 
διοικητικής ενέργειας και Β) την από 17/09/2010 παρέµβαση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΥΙΟΙ 
ΒΑΝΤΩΛΑ Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Μπιζανίου και υπέρ του κύρους α) της υπ’ αριθµ. 8889/28-07-2006 
απόφασης του  Νοµάρχη Ιωαννίνων και των υπ’ αριθµ. 2281/22-06-2006 και 22204/30-10-2006 
αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που 
απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριµένη υπόθεση, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική 
διάδοχος της Ν.Α. Ιωαννίνων, ενεργεί στα πλαίσια των αριθµ. 30/100/18-09-2009 σε συνδυασµό µε την 
αριθµ. 22/93/22-09-2010 αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων 
Ιωαννίνων. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, την κατάθεση υποµνήµατος και 
πρόσθετων λόγων, 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.  

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση των ανωτέρω 
υποθέσεων, θα ανέλθει στο ποσό των € 2.500,00 (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 % βάσει 
συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται 
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του 
βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία 
και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

2. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 31-10-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την Α) 
αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Μπιζανίου, κατά του Νοµάρχη Ιωαννίνων, του Γ.Γ.Π.Η. και του Υπουργού 
Ανάπτυξης για την ακύρωση α)της υπ’ αριθ. πρωτ. 1243/Φ14. 1140/27-07-06 απόφασης Νοµάρχη 
Ιωαννίνων, β) της υπ’ αριθµ. πρωτ. 20382/02-11-06 απόφασης Γ.Γ.Π.Η. και κάθε άλλης διοικητικής 
πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή µεταγενέστερης, εκδοθείσας συναφώς ή στο πλαίσιο σύνθετης 
διοικητικής ενέργειας και Β) την από 17/09/2010 παρέµβαση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΥΙΟΙ 
ΒΑΝΤΩΛΑ Ο.Ε.» κατά του ∆ήµου Μπιζανίου και υπέρ του κύρους α) της υπ’ αριθµ. 
1243/Φ.14.1140/27-07-2006 απόφασης του Νοµάρχη και β) της υπ’ αριθµ. 20382/02-11-2006 
απόφασης του Γενικού Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που 
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απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριµένη υπόθεση, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική 
διάδοχος της Ν.Α. Ιωαννίνων, ενεργεί στα πλαίσια των αριθµ. 30/97/18-09-2009 σε συνδυασµό µε την 
αριθµ. 22/94/22-09-2010 αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων 
Ιωαννίνων. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, την κατάθεση υποµνήµατος και 
πρόσθετων λόγων, 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. 

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση των ανωτέρω 
υποθέσεων, θα ανέλθει στο ποσό των € 2.200,00 (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 % βάσει 
συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται 
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του 
βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία 
και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου.  

3. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Ιωαννίνων, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τη 
δικάσιµο της 26-11-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της αίτησης του ∆ήµου 
Σελλών, για την  ακύρωση  της αρ. 633/18-3-05 απόφασης του Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 
η οποία ενσωµατώθηκε στην αριθµ. πρωτ. 3224/05 απόφαση του Νοµάρχη Ιωαννίνων και  κάθε άλλης 
σχετικής και συναφούς µε τις προσβαλλόµενες αποφάσεις, πράξης ή παράληψης της διοικήσεως, 
ρητής ή σιωπηρής προγενέστερης ή µεταγενέστερης. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεως στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί 
την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού 
∆ικαίου, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριµένη υπόθεση, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική διάδοχος της 
Ν.Α. Ιωαννίνων, ενεργεί στα πλαίσια της αριθµ. 31/106/28-09-2009 αποφάσεως της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων.  

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, την κατάθεση υποµνήµατος και 
πρόσθετων λόγων, 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.   

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης, 
θα ανέλθει στο ποσό των € 2.200,00 (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 % βάσει 
συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται 
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του 
βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία 
και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 
.................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Ιωαννίνων), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 05-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89661/3441/08-10-
2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
δαπανών, όπως αναλύονται στην εισήγηση, για την πληρωµή των αµοιβών της Γεωργίας 
Τατάγια, πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου Α) για τις υποθέσεις που 
συζητήθηκαν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, βάσει των αριθµ. 5/103/03-03-
2011 και 28/838/14-10-2011 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής και Β) για τις 
αναφερόµενες υποθέσεις, βάσει των αριθµ. 1/3/10-01-2008, 21/82/09-06-2008, 27/110/29-
07-2008 αποφάσεων της Ν.Ε./Ν.Α.Ι. και της αριθµ. 5/102/03-03-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για τις οποίες, είτε υποβλήθηκε παραίτηση εκ µέρους του 
αιτούντος, είτε παραπέµφθηκαν στο ∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων, µετά από νοµοθετική 
ρύθµιση της αρµοδιότητας. Στην εισήγηση επίσης σηµειώνεται ότι οι αµοιβές της Γεωργίας 
Τατάγια, πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου, δικαιολογούνται λόγω του 
εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του 
βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την 
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απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, λαµβανοµένων 
υπόψη των τρεχουσών αµοιβών για παράσταση στο εν λόγω ∆ικαστήριο, 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. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ιωάννου Αθηνά, 
δήλωσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας, της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, όπως αυτές έχουν 
εκφρασθεί στις σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1164/10-10-2012) 

Α. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλύονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την πληρωµή των 
αµοιβών της Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου και κάτοικου Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (και ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), για τις κατωτέρω αναφερόµενες υποθέσεις, στα πλαίσια της 
νοµιµοποίησής βάσει των σχετικών αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, οι οποίες δικαιολογούνται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων 
αυτών στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτών, που απαιτούν 
την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου, οι δε αµοιβές αυτές περιλαµβάνουν όλες τις ενέργειες που απαιτήθηκαν 
εκ µέρους της για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της 
κάθε υπόθεσης (επικοινωνία και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε τους εισηγητές 
των υποθέσεων στο ∆ικαστήριο, παράσταση στις αναβολές, κατάθεση πρόσθετων λόγων, 
κλπ), λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προβλεπόµενες από την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ 
Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, αφορούν µόνο στην παράσταση 
στο δικαστήριο και στην κατάθεση υποµνηµάτων. 

1. Αριθµ. 5/103/03-03-2011 απόφαση: ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), για τη δικάσιµο της 23-03-2011 και 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της Παρασκευής 
Τάσση, κατά της Ν.Α. Ιωαννίνων και κατά της µε αριθ. πρωτ. 5258/12-02-06 απόφασης 
της Ν.Α.Ι. (ΦΕΚ 652/03-08-06 τ.∆’) «περί τροποποιήσεως του ρυµοτοµικού σχεδίου στα 
Ο.Τ. 157,158, 162γ, 165, 167, 168, 172 και ΚΧ 159, 160 και 160γ  στην περιοχή Λόφου 
Βελισσαρίου του ∆ήµου Ιωαννιτών» και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παραλείψεως της 
∆ιοικήσεως 

Ελάχιστη αµοιβή (σύµφωνα µε την ΚΥΑ)    €   982,00 πλέον ΦΠΑ 23% 

Αµοιβή: 2.200,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για επικοινωνία µε 
Εισηγητή και µε Υπηρεσία, σύνταξη – κατάθεση υποµνήµατος προς αντίκρουση 
ισχυρισµών πριν τη συζήτηση, παρακολούθηση πορείας υπόθεσης. 

2. Αριθµ. 28/838/14-10-2011 απόφαση: ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, Α) κατά την δικάσιµο της 21-11-2012 και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 18-08-2011 (µε αριθµ. καταθ. 
6849/2011) αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων Ιωαννίνων, κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της µε αριθµ. πρωτ. 51469/3350/05-08-2011 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία χορηγήθηκε άδεια διαθέσεως 
στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τ.Κ. Ελληνικού του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, στον 
Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου και Β) για τη συζήτηση της από 18-08-2011 (µε αριθµ. καταθ. 
600/2011) αίτησης αναστολής κατά της ανωτέρω Πράξεως, η οποία υποβλήθηκε µε την 
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αίτηση ακύρωσης, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Α) Αίτηση Ακύρωσης 

Ελάχιστη αµοιβή (σύµφωνα µε την ΚΥΑ)    €   982,00 πλέον ΦΠΑ 23% 

Αµοιβή: 2.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για επικοινωνία µε 
Εισηγητή και µε Υπηρεσία, σύνταξη – κατάθεση υποµνήµατος προς αντίκρουση 
ισχυρισµών πριν τη συζήτηση, σύνταξη – κατάθεση υποµνήµατος µετά τη συζήτηση) 

Β) Αίτηση Αναστολής 

Ελάχιστη αµοιβή (σύµφωνα µε την ΚΥΑ)    €   492,00 πλέον ΦΠΑ 23 

Αµοιβή: 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για επικοινωνία µε 
Υπηρεσίες και Εισηγητή, σύνταξη – κατάθεση υποµνήµατος παράσταση σε προσωρινή 
διαταγή και ήδη απόρριψη προσωρινής και αναστολής) 

Β. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλύονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την πληρωµή των 
αµοιβών της Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου και κάτοικου Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (και ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), για τις κατωτέρω αναφερόµενες υποθέσεις, για τις οποίες, είτε 
υποβλήθηκε παραίτηση εκ µέρους του αιτούντος, είτε παραπέµφθηκαν στο ∆ιοικητικό Εφετείο 
Ιωαννίνων, µετά από νοµοθετική ρύθµιση της αρµοδιότητας και στα πλαίσια της 
νοµιµοποίησης της ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων της Ν.Α. Ιωαννίνων και της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες αµοιβές δικαιολογούνται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου των υποθέσεων αυτών στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού 
δυσκολίας αυτών, που απαιτούν την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, οι δε αµοιβές αυτές περιλαµβάνουν 
όλες τις ενέργειες που απαιτήθηκαν εκ µέρους της για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου και τις εργασίες που είχε εκτελέσει µέχρι την κατάργηση ή παραποµπή της κάθε 
υπόθεσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προβλεπόµενες από την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 
(ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, αφορούν µόνο στην 
παράσταση στο δικαστήριο και στην κατάθεση υποµνηµάτων. 

1. Αριθµ. 1/3/10-01-2008 απόφαση της Ν.Ε./Ν.Α.Ι.: ∆ικαστική εκπροσώπηση της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, σχετικά µε την από 20/06/2007 αίτηση ακυρώσεως των Ανδρέα Γεωργίου 
Καΐλη κ.τ.λ. κατά α) του  Νοµάρχη Ιωαννίνων και β) του αναπληρωτή προϊσταµένου της 
∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α.Ι. και κατά 1) της επί του από 7-2-07 µη 
νοµίµου τοπογραφικού διαγράµµατος, συνταχθείσης από 27-4-07 βεβαιώσεως από τον 
αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος της Ν.Α.Ι., 
υπογραφείσα µε εντολή Νοµάρχη Ιωαν/νων και χορηγηθείσα στην «Χήτος ΑΒΕΕ», 2) 
σιωπηρής άρνησης του Νοµάρχη να απαντήσει α) στην από 10-5-07 «εξώδικη 
διαµαρτυρία και πρόσκληση», β) στην 196/14-5-07αίτηση µας και γ) στην από 4-6-07 
«εξώδικη διαµαρτυρία και πρόσκληση». 

Υποβλήθηκε παραίτηση 

Αµοιβή: 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για επικοινωνία µε 
υπηρεσία και Εισηγητή, σύνταξη κατάθεση υποµνήµατος προς αντίκρουση ισχυρισµών 
πριν τη συζήτηση, παρακολούθηση πορείας υποθέσεως.  

2. Αριθµ. 21/82/09-06-2008 απόφαση της Ν.Ε./Ν.Α.Ι.: ∆ικαστική εκπροσώπηση της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, σχετικά µε την από 11/11/2007 αίτηση του Χρήστου Μαχαιρά του ∆ηµητρίου 
κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργού Εσωτερικών ,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και της Ν.Α.Ι.. για την ακύρωση της α) υπ’ αριθ. 2/11-9-07 απόφασης της 
Επιτροπής αρθ. 18 Ν. 2218/94 Περιφέρειας Ηπείρου, που περιλαµβάνεται στο µε αριθ. 
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12/07 πρακτικό της και β) της µε αριθ. 30/386/10-8-07 απόφασης της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Προγραµµατισµού- Εκτέλεσης έργων- Εκπόνησης Μελετών και Προµηθειών 
της Ν.Α. Ιωαννίνων. 

Παραποµπή στο ∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων µετά από νοµοθετική ρύθµιση 
αρµοδιότητας 

 Αµοιβή: 1.800,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για επικοινωνία µε 
υπηρεσία και Εισηγητή, σύνταξη κατάθεση υποµνήµατος προς αντίκρουση ισχυρισµών 
πριν τη συζήτηση, παρακολούθηση πορείας υποθέσεως  

3. Αριθµ. 27/110/29-07-2008 απόφαση της Ν.Ε./Ν.Α.Ι.: ∆ικαστική εκπροσώπηση της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, σχετικά µε την από 03/04/2008 αίτησης ακυρώσεως των Μαρίας Κρικώνη 
του Τηλέµαχου και Χαρούλας Κρικώνη του Τηλέµαχου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της 
ΝΑ.Ι και της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία « DIMSTELSTROM A.B.E.E.»  για την 
ακύρωση 1) της υπ’ αριθ. πρωτ. 222/Φ.∆4.60/30-01-2008 απόφασης του Νοµάρχη 
Ιωαννίνων, 2) της υπ’ αριθ. πρωτ. 5495/18-12-07 απόφασης Γ.Γ.Π.Η. 

Υποβλήθηκε παραίτηση 

Αµοιβή: 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για επικοινωνία µε 
υπηρεσία και Εισηγητή, σύνταξη κατάθεση υποµνήµατος προς αντίκρουση ισχυρισµών 
πριν τη συζήτηση, παρακολούθηση πορείας υποθέσεως. 

4. Αριθµ. 5/102/03-03-2011 απόφαση της Ο.Ε.: ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. 
Ιωαννίνων, για την από 07/04/2008 αίτηση ακυρώσεως των Γεωργάκη Νικολάου κ.τ.λ. 
(σύνολο 63), κατά του Νοµάρχη Ιωαννίνων, του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων για την ακύρωση της 
υπ’ αριθ. πρωτ. 222/Φ.∆4.60/30-01-2008 απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων και της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 5495/18-12-07 απόφασης Γ.Γ.Π.Η.  

Υποβλήθηκε παραίτηση την ηµέρα της συζήτησης και αφού είχε δοθεί η Εισήγηση. 

Αµοιβή: 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για επικοινωνία µε 
υπηρεσία και Εισηγητή, σύνταξη κατάθεση 2 υποµνηµάτων προς αντίκρουση ισχυρισµών 
πριν τη συζήτηση, παρακολούθηση πορείας υποθέσεως. 

......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

        7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση µετακίνησης του Γρηγορίου Οικονόµου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για την παρακολούθηση του 16ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, 
από 15 έως 19 Οκτωβρίου 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8064/01-
10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87488/3343/01-10-2012 στον φάκελο 15/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών 
δαπανών του Γρηγορίου Οικονόµου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση του 16ου 
Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, που θα πραγµατοποιηθεί από 16 έως 18 
Οκτωβρίου 2012. 

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

(απόφαση 29/1165/10-10-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Γρηγορίου Οικονόµου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη,  για την παρακολούθηση του 
16ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, που θα πραγµατοποιηθεί από 16 έως 18 
Οκτωβρίου 2012 (ηµέρα αναχώρησης 15-10-2012 και επιστροφής 19-10-2012), καθώς και τη 
δαπάνη ποσού 450,00 € για τη µετακίνησή του, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 291 & 292, 
ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 20-09-2012 επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», 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. 1/2/02-01-2011 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», καθώς και του Π.∆. 186/96. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το 
έργο «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 17/701/21-06-2012 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 σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθµ. 25/1031/07-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία ορίσθηκε η 20η Σεπτεµβρίου 2012, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, επειδή η δηµοπρασία δεν διεξήχθη την 
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καθορισθείσα ηµεροµηνία (07-08-2012), λόγω ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3230/01-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87485/3342/01-10-2012 στον φάκελο 
15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 27-09-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 
20-09-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την 
ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΛΥΜΑΡΑ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα δύο επί τοις 
εκατό (42,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 16.338,20 
€, µε απρόβλεπτα 18.788,93 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 23.200,00 € και 
δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1166/10-10-2012) 

− Την έγκριση του από 27-09-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 20-09-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», προϋπολογισµού € 
40.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΥΜΑΡΑ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος 
µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα δύο επί τοις εκατό (42,00 %) και προσφερόµενο 
ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 16.338,20 €, µε απρόβλεπτα 18.788,93 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 23.200,00 €  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΑΛΥΜΑΡΑ 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 (42,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 27-09-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, µε το εξής σκεπτικό: «Η συνταχθείσα 
από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας µελέτη του έργου, σε καµία περίπτωση δεν στοιχειοθετεί την 
αποτελεσµατικότητά του. ∆εν ενδείκνυται η εφαρµογή αποσπασµατικών µέτρων, τα οποία 
αφενός στην εφαρµογή τους θα αποδειχθούν ανεπαρκή, αλλά επιπρόσθετα αφαιρούν 
πιστώσεις από έργα βιώσιµα και διαχρονικά. Τα αντιπληµµυρικά έργα της περιοχής Συκιών 
χρήζουν άµεσης και σοβαρής αντιµετώπισης και µε ενεργή συµµετοχή της τοπικής ∆ηµοτικής 
Αρχής, τόσο στις προτάσεις, όσο και στην υλοποίησή τους». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
25/1031/07-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται πριν τις 
δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και εισηγήθηκε να οργανώσει 
η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό και 
τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να εκπονεί τις µελέτες αλλά και 
εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

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

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση 
οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – 
Φτέρη - Μακρύκαµπος», 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του 
Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη – Μακρύκαµπος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 12/440/27-04-2012 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. 
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Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1443/24-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1400/23-04-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 3229/01-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87482/3341/01-10-2012 στον 
φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 25-09-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 18-09-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 11.123,54 €, µε απρόβλεπτα 12.792,07 
€ και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 18.568,71€ και δεδοµένου 
ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1167/10-10-2012) 

− Την έγκριση του από 25-09-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 18-09-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του 
Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαµπος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε 
ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος 
µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 11.123,54 
€ µε απρόβλεπτα 12.792,07 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 18.568,71 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΛΙΑΣ 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 (41,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 25-09-2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 18-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση 
οδοστρώµατος οδού Πολυδρόσου – Βίγλας», 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. 1/2/02-01-2011 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και 
το έργο «Συντήρηση οδοστρώµατος οδού Πολύδροσου - Βίγλας», προϋπολογισµού € 
60.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 12/467/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1472/26-04-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1437/24-04-2012 απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε.  Άρτας 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 3276/02-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 88026/3353/02-10-2012 στον 
φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 01-10-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 18-09-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ Ε∆Ε», που είναι ο απόλυτος µειοδότης, ο οποίος 
προέκυψε µε την από 28.09.2012 κλήρωση, που έγινε σύµφωνα µε την διακήρυξη 
του έργου, ενώπιον του ∆/ντού ΤΕ/ΠΕ Άρτας και Εκπροσώπων των δύο 
Εργοληπτικών Οργανώσεων σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό, και η οποία 
προσέφερε έκπτωση σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00 %) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 18.373,07 €, µε απρόβλεπτα 
21.129,03 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.633,71 €. 

9. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 18-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας 
του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 3276/02-10-2012 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε.  Άρτας), σύµφωνα µε το οποίο « …. η Επιτροπή παρουσία και 
των διαγωνιζοµένων άρχισε την αποσφράγιση των φακέλων της οικονοµικής προσφοράς. 
Οι προσφορές αφού αριθµήθηκαν, ελέγχθηκαν και µονογραφήθηκαν από όλα τα µέλη της 
Επιτροπής καταχωρήθηκαν στο πρακτικό. µε τη σειρά επίδοσης των προσφορών όπως 
παρακάτω: …… Στη συνέχεια έγινε πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής και 
των οικονοµικών προσφορών, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. Μειοδότριες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία αναδεικνύονται δύο 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις οι: α) Βασίλης Τατσής, και β) Χρήστος Χριστιάς οι οποίες 
προσέφεραν ακριβώς την ίδια οικονοµική προσφορά ήτοι ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σαράντα ένα επί τοις εκατό (41%). Ο πρόεδρος  της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι α) θα γίνει 
σύµφωνα µε την διακήρυξη κλήρωση µεταξύ των δύο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
προσέφεραν ακριβώς την ίδια οικονοµική προσφορά και β) το πρακτικό διατίθεται για 
ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων, οι οποίοι µπορούν µέσα σε πέντε ηµέρες να υποβάλουν 
τυχόν ενστάσεις απευθυνόµενες στην Προϊσταµένη αρχή. Μετά από κλήρωση που 
διενεργήθηκε στην ∆ΤΕΠΕ Άρτας, σύµφωνα και µε το από 28.09.2012 Πρακτικό 
Κλήρωσης, µειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ Ε∆Ε η οποία προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα ένα επί 
τοις εκατό (41,00%). Αφού πέρασε η προθεσµία υποβολής ενστάσεων και δεν υποβλήθηκε 
καµία ένσταση η επιτροπή κλείνει το πρακτικό και µειοδότης αναδεικνύεται η εργοληπτική 
επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ Ε∆Ε που προσέφερε ενιαία έκπτωση σαράντα ένα επί 
τοις εκατό (41,00%), µε προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 18.373,07 €, µε απρόβλεπτα 21.129,03 € και συνολική δαπάνη µε 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.633,71 €.….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1168/10-10-2012) 

− Εγκρίνει το από 01-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 18-09-2012 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «Συντήρηση οδοστρώµατος οδού Πολυδρόσου – Βίγλας», προϋπολογισµού € 60.000,00 
µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, και κατόπιν της 
κλήρωσης που διενεργήθηκε µεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων α) Βασίλης Τατσής, 
και β) Χρήστος Χριστιάς οι οποίες προσέφεραν ακριβώς την ίδια οικονοµική προσφορά, 
σύµφωνα µε το από 28.09.2012 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ Ε∆Ε», που είναι ο απόλυτος 
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µειοδότης, και προσέφερε έκπτωση σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00 %) και προσφερόµενο 
ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 18.373,07 €, µε απρόβλεπτα 
21.129,03 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 40.633,71 €. 

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΣ 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 (41,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως 
άνω, από 01-10-2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Eπένδυση 
στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΣΕΛΗΣ 
Κ. - ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΡ. 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. 1/2/02-01-2011 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. 3228/01-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87479/3340/01-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος ΚΑΠ 2011, µε προϋπολογισµό € 120.000,00 µε ΦΠΑ. Ο παρών 1ος ΑΠΕ 
προτεινόµενης δαπάνης 112.662,67 Ευρώ µε τον Φ.Π.Α., µειωτικός της συµβατικής 
δαπάνης κατά 3.737,33 €, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 
3669/2008 και περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση 
προφανών παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης, που προέκυψαν κατά την 
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πορεία του έργου, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού, 
καθώς και τη χρήση των επί έλασσον  δαπανών µέσα στα ποσοτικά όρια του 20% για τις 
δαπάνες οµάδων εργασιών και 10% για το σύνολο της συµβατικής δαπάνης. Με τις 
εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. ολοκληρώνονται οι εργασίες που έχουν περιληφθεί στο 
αντικείµενο της µελέτης του έργου και βελτιώνεται η στράγγιση στο τµήµα  του οικισµού 
Πολυδρόσου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, και επισυνάπτει 
συνηµµένα αντίγραφο της Γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβούλιου ∆ηµοσίων Έργων, 
που περιλαµβάνεται στο αριθµ. 5ο/25.09.2012 (θέµα 7ο) Πρακτικό του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1169/10-10-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Μειωτικό) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Eπένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΑΤΣΕΛΗΣ Κ. - ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΡ. Ο.Ε.» όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης € 
112.662,67 µε ΦΠΑ, που παρουσιάζει µείωση κατά € 3.737,33 σε σχέση µε τη συµβατική 
δαπάνη και ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών του έργου, και υπέρ της έγκρισης του 
οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, µε το 
αριθµ. 5ο/25.09.2012 (θέµα 7ο) Πρακτικό 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαµψη 
συνοικισµού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου «∆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. 1/2/02-01-2011 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. 3142/01-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 88107/3357/03-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και από Κοινοτικούς Πόρους (ΣΑΝΑ) και 
εντάχθηκε στο ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013» µε 
την Αριθ. Πρωτ. 2377/07.04.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την όµοια, Αριθ. Πρωτ. 98/03.02.2010 απόφαση. 
Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι π παρών 2ος ΑΠΕ, προτεινόµενης δαπάνης 2.657.258,67 € µε 
ΦΠΑ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 και όπως 
αυτή προκύπτει από την ποσότητα της ασφάλτου των ήδη εκτελεσµένων και 
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υπολειπόµενων ασφαλτικών εργασιών και τις τιµές της ασφάλτου της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, για τις ήδη εκτελεσµένες εργασίες και την προεκτίµηση της 
τιµής της ασφάλτου για τις υπολειπόµενες εργασίες. Η προτεινόµενη δαπάνη των 
2.657.258,67 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 107.824,16 € σε 
σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
δαπάνης των απολογιστικών εργασιών και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, βάσει και της αριθµ. πρωτ. 3916/18-09-
2012 σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για 
την τροποποίηση της σύµβασης, όπως περιγράφεται στον προτεινόµενο 2ο ΑΠΕ, 
δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλ. η όλη κατασκευή και 
τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραµένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1170/10-10-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικό) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Παράκαµψη συνοικισµού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου εταιρείας «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ 
ΑΤΕ», συνολικής δαπάνης 2.657.258,67 € µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 107.824,16 € σε 
σχέση µε τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των 
απολογιστικών εργασιών, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, και περιλαµβάνει την ανάλωση µέρους των 
απροβλέπτων δαπανών του έργου, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής 
αυτού, βάσει και της αριθµ. πρωτ. 3916/18-09-2012 σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την τροποποίηση της σύµβασης, όπως 
περιγράφεται στον προτεινόµενο 2ο ΑΠΕ, δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο 
του έργου, δηλ. η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραµένουν όπως 
προβλέπονται στην αρχική σύµβαση. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
αριθ. 2597/26.07.12 Α∆Α:Β41Χ7Λ9-ΡΒ0 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, 
για καθαρισµό ερεισµάτων δρόµου και αποκατάσταση της ορατότητας από 
ανεπιθύµητη βλάστηση στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (ορεινό επαρχιακό τµήµα).   

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)}. 

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 τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-
06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 
186/96.  

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

7. Την 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, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  

9. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης 
του Προγράµµατος Κ.Α.Π. / Π.Ε. Άρτας έτους 2012. 
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10. Την αριθ. 2597/26-07-2012 (Α∆Α Β41Χ7Λ9-ΡΒ0) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας 
για την έγκριση µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων, ιδιωτικού χορτοκοπτικού 
µηχανήµατος για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση ορατότητας 
στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3312/05-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89317/3437/05-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία εισηγείται: «….την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή µίσθωσης χορτοκοπτικών 
µηχανηµάτων για την άρση της επικινδυνότητας λόγω ανεπιθύµητης βλάστησης στο 
οδικό επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (ορεινό τµήµα), µε ωριαία αποζηµίωση 50,00€ 
(χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι του ποσού των 7.072,50 € (συµπερ/νου ΦΠΑ) στον κ. 
Ευάγγελο Γείτονα ο οποίος διαθέτει τέτοια µηχανήµατα, τα οποία εργάσθηκαν άµεσα 
και σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του χειριστή, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης του µηχανήµατος, καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΚΑΠ 2012 Π.Ε. Άρτας ονοµασία 
έργου καθαρισµός ερεισµάτων δρόµου οδικού δικτύου από θάµνους, χόρτα, κλαδιά 
δένδρων κ.λ.π έτους 2012.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1171/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (χορτοκοπτικών 
µηχανηµάτων) µε ωριαία αποζηµίωση 50,00 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
κατωτέρω κατάσταση, και µέχρι του ποσού των 7.072,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
ιδιοκτησίας Ευάγγελου Γείτονα, για την εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισµό ερεισµάτων δρόµου 
για την άρση της επικινδυνότητας λόγω ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση της 
ορατότητας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (ορεινό επαρχιακό τµήµα), σύµφωνα µε την αριθµ. 
2597/26-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, περί έγκρισης µίσθωσης από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων, ιδιωτικού χορτοκοπτικού µηχανήµατος για  την ανάγκη άµεσης 
επέµβασης για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση ορατότητας στο 
ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

Χρονικό 
διάστηµα 

Αριθ. κυκλ. 
µηχανήµατος 

Ώρες 
εργασίας 

Τιµή ώρας ∆απάνη (€) 

3/7 – 29/7/12 ΑΜ 51840 & ΜΕ 
113661 

115 50 5.750,00 

   ΦΠΑ 23% 1.322,50 

   Σύνολο 7.072,50 

     

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

     

Ηµεροµηνία 
Αριθ. κυκλ. 

µηχανήµατος  
Ώρες  

εργασίας 
Τόπος εργασίας 

27-07-12 ΜΕ 113661 8 Μεγάρχη 

28-07-12 ΑΜ 51840 6 Μεγάρχη – Φωτεινό 

30-07-12 ΑΜ 51840 7 Μεγάρχη – Φωτεινό 

31-07-12 ΑΜ 51840 8 
Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – 

Μεσόπυργος 

01-08-12 ΑΜ 51840 6 
Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – 

Μεσόπυργος 

02-08-12 ΑΜ 51840 8 
Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – 

Μεσόπυργος 
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03-08-12 ΑΜ 51840 8 Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη – 
Μεσόπυργος 

04-08-12 ΑΜ 51840 7 Γέφυρα Τζαρή – Κρυονέρι - 
Φτέρη 

06-08-12 ΑΜ 51840 6 Γέφυρα Τζαρή – Κρυονέρι - 
Φτέρη 

07-08-12 ΑΜ 51840 8 Γέφυρα Τζαρή – Κρυονέρι - 
Φτέρη 

08-08-12 ΑΜ 51840 7 Μακρύκαµπος (χαλικόδροµος) 

09-08-12 ΑΜ 51840 6 Μακρύκαµπος (χαλικόδροµος) 

14-08-12 ΑΜ 51840 6 Μακρύκαµπος (χαλικόδροµος) 

20-08-12 ΑΜ 51840 8 Φτέρη - ∆ίστρατο 

21-08-12 ΑΜ 51840 8 Φτέρη - ∆ίστρατο 

22-08-12 ΑΜ 51840 8 Φτέρη - ∆ίστρατο 

 Σύνολο: 115  

 
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων της Π.Ε Άρτας, έτους 2012 «Καθαρισµός ερεισµάτων δρόµου ορεινού δικτύου από 
θάµνους, χόρτα, κλαδιά δέντρων κλπ», ενώ στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση του 
χειριστή, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική 
δαπάνη ως και η σήµανση ασφαλείας. 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής 
των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται 
στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη 
σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), 
αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια 
στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης 
ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 87164/3223/01-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
88348/3391/03-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, 
παρατήρησε ότι για τις δαπάνες µετακίνησης των υπαλλήλων σε σεµινάρια, συνέδρια κλπ 
και πολύ περισσότερο όταν αυτά διοργανώνονται από ιδιωτικές εταιρείες µε καταβολή 
ποσού συµµετοχής, πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιµετώπιση για όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες, και να µην έρχονται στην Ο.Ε. ως µέρος των λειτουργικών δαπανών. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1172/10-10-2012) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0711 
Έξοδα κίνησης 
υπαλλήλων 

180.000,00 250,00 

∆απάνη για µετακίνηση 1 
Υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Π.Ε. Πρέβεζας, Τµήµα 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης, στη 
Θεσ/κη για συµµετοχή σε 
σεµινάριο της OTS 

072.0881 
Επιµόρφωση, 
Εκπαίδευση, 
Μετεκπαίδευση 

1.000,00 370,00 

∆απάνη για επιµόρφωση 1 
Υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
Π.Ε. Πρέβεζας, Τµήµα 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης 

072.1231 
Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας 

6.000,00 600,00 

∆απάνη για προµήθεια 
ειδών καθαριότητας για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Πρέβεζας 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

  187.000,00 1.220,00   

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του 

στη συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια που διοργανώνουν 
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς 
τη διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 

......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική 
καταστροφή στην Π.Ε. Πρέβεζας 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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1378/05-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89573/3439/05-10-2012 στον φάκελο 
15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης από την 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για την εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική 
καταστροφή στην Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος  της Επιτροπής κ. Ιωάννου Αθηνά, 
κατέθεσε τις εξής παρατηρήσεις: «Είχαµε ζητήσει να καταθέσει η Π.Ε. Πρέβεζας µια 
συγκεκριµένη και συνολική πρόταση για τις πολιτιστικές δράσεις του τρέχοντος έτους, µε 
δεδοµένη την εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς που επιχορηγήθηκαν διάφορες 
πολιτιστικές δράσεις και στα πλαίσια ενός ουσιαστικού απολογισµού, ώστε να 
καταλήξουµε ποιες επιλέγονται και ποιες όχι, ή ποιες νέες θα επιχορηγηθούν. Όλα αυτά µε 
την έννοια του απολογισµού, δηλ. της ουσιαστικής παρέµβασης ως αυτοδιοίκηση, στα 
πολιτιστικά και όχι µόνο, δρώµενα της περιοχής». 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1173/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε τη συνεργασία του 
συλλόγου Ν. Σαµψούντας «Η ΑΜΙΣΟΣ», εκδήλωσης για τα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική 
καταστροφή στην Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 13 Οκτωβρίου 2012, 
ηµέρα Σάββατο. Θα γίνει µια οµιλία- συζήτηση µε κεντρικό οµιλητή τον κ. Ευστάθιου 
Πελαγίδη, καθηγητή Πανεπιστηµίου ∆. Μακεδονίας και τον κ. Παντέλα ∆ηµήτριο, 
δηµοσιογράφο και γενικό γραµµατέα της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας. Η θεµατολογία αφορά 
στην ιστορική παρουσία των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, την εµφάνιση των Νεότουρκων, την 
ήττα και τη µικρασιατική καταστροφή, την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα. Στην 
εκδήλωση θα γίνουν αφηγήσεις – απαγγελίες από µέλη της θεατρικής οµάδας του Συλλόγου 
και µουσική παράσταση από το µουσικό σχήµα του Μιχάλη Ζάµπα.   

Από τη µικρασιατική καταστροφή έχουν περάσει 90 χρόνια και τώρα πλέον οι µνήµες 
αµβλύνονται µιας και αυτοί που ήρθαν  τότε, δεν ζουν πια. Ζουν όµως οι απόγονοι τους και σε 
αυτούς πλέον εναποτίθεται ο κλήρος να συνεχίσουν να υπάρχουν οι αναµνήσεις, να µην 
χαθούν οι παραδόσεις. Γι’ αυτό το λόγο είναι ζωτικής σηµασίας να γίνονται αυτές οι 
εκδηλώσεις. Βοηθούν επίσης στον να δούµε πως διαµορφώθηκε η ελληνική κοινωνία, (πως 
διαµορφώσαµε εθνική και κοινωνική συνείδηση) και πως µπορούµε αυτά τα χαρακτηριστικά 
να τα επαναπροσδιορίσουµε σήµερα µέσα από µια νέα µατιά στην ιστορική εξέλιξη από το 
1922 ως σήµερα.  Το 1922 ήταν η τελευταία πράξη ενός πολεµικού δράµατος που ξεκίνησε το 
1821 και οδήγησε στο σηµερινό ελληνικό κράτος. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για εκτυπώσεις, ηχητική κάλυψη και ενοικίαση 
καθισµάτων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 
έτους 2012, Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779 (έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012»). 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 9 έως 10-10-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89670/396/08-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 89712/3444/08-10-2012 στον φάκελο 15/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας στην Αθήνα, προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση στη 
∆ΕΠΑΝΟΜ (∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκοµειακών Μονάδων), καθώς και την 
έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής εισήγησης του Γραφείου του 
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Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε 
στις 01-10-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1174/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 09 έως 10-10-2012, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να παρευρεθεί σε 
προγραµµατισµένη συνάντηση στη ∆ΕΠΑΝΟΜ (∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης 
Νοσοκοµειακών Μονάδων), καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 150,00 € για την 
κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (έξοδα διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική 
αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 
072, ΚΑΕ 0716). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-10-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, 
«Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας 
και Ωροπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση 
επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.     

 

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», καθώς και του Π.∆. 186/96. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. 
Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – 
κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωροπού», 
προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 17/686/21-06-2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη 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. 51160/2395/08-06-2012 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
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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. 

8. Την αριθµ. 24/985/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε: Α) το από 21-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο η διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου 
ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και Β) 
επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριµένης 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίσθηκε η 2η 
Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ως νέα 
ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 
παρ. 1 του Ν. 3669/08. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 88149/4021/03-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89225/3431/05-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει µε συνηµµένο το από 02-10-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται την η 
επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, την 13-11-2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1175/10-10-2012) 

A. Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 02-10-2012 επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, 
Βρυσούλας και Ωρωπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο η 
διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς.  

B. Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της 
εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
ορίζει την 13η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 1 του Ν. 3669/08.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ.  
24/985/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό 
η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται πριν τις 
δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και επανέλαβε τη θέση που 
έχει υποστηρίξει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, να οργανώσει δηλ. η 
Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό και τα 
κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί 
τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.   

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

  7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική 
µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού 
Π.Ε. Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό  € 80.391,88 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

4. 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». 

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

6. 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/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

7. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
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για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

8. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, 
και τις όµοιες αριθµ. 6/30/06-06-2012 και 8/38/25-07-2012 αποφάσεις, περί έγκρισης της 
Τροποποίησης του Προγράµµατος.   

9. Την αριθµ. 23/930/09-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της 
µελέτης του θέµατος, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω 
του ορίου της Οδηγίας 2004/18), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 70815/3316/08-08-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικού 
Αντικειµένου, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς) τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας  

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89194/4076/08-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 89762/3445/08-10-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, Α) από τους υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. 
Πρέβεζας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα 
από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 08-10-2012 Πρακτικό που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε 
το αριθµ. πρωτ. 36/03-10-2012 έγγραφό του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1176/10-10-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης 
της µελέτης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Αποτύπωση και γεωτεχνική 
- εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης 
επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό  € 80.391,88 µε ΦΠΑ, η οποία 
είναι ενταγµένη στο Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας: Α) 
από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού 
της µελέτης, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 08-10-2012 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – 
Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε το αριθµ. πρωτ. 36/03-10-
2012 έγγραφό του, 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Γάκης Ευάγγελος του Χρήστου, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε µε Β΄ β. ως Πρόεδρος, µε 
Α.∆.Τ. Χ459940  µε αναπληρωτή τον Αγαθάγγελο Καλτσίδη του Γεωργίου, Πολιτικό 
Μηχανικό Π.Ε. µε Α.∆.Τ.  ΑΖ747408  

2. Μπούρας Χαράλαµπος του Γεωργίου, µε Α.∆.Τ. Μ883491 µε αναπληρωτή τον Λογοθέτη 
Γεώργιο του Θωµά. Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε µε Α.∆.Τ. ΑΕ285133 και 
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3. Αναστασόπουλος Ανδρέας του Αναστασίου, µε Α.∆.Τ. ΑΖ248803 Πολιτικός Μηχανικός, 
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου-Επιτροπή Ν. 
Πρέβεζας, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον Καλίννικο ∆ιονύσιο του Κων/νου, Πολιτικό 
Μηχανικό µε Α.∆.Τ. ΑΖ249730 

Β. Ορίζει γραµµατέα της Επιτροπής την Θεοδοσία Κλεισούρα του Αλεξάνδρου, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 
246094 Εργοδηγό Τ.Ε., µε αναπληρώτρια την Ελένη Κατωπόδη του Ζώη, µε Α.∆.Τ. Ξ 
624355 Εργοδηγό ∆.Ε.  

Γ. Καθορίζει σε είκοσι (20), τον µέγιστο αριθµό των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της. 

 
Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης 
και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», θα διεξαχθεί στα 
Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 
Πρέβεζα, την 24-10-2012 και ώρα 9.00 π.µ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του, να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα 
έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πρέβεζα     08-10 - 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 08-10-2012 και ώρα 09 : 30 π.µ. στο Γραφείο του Προϊσταµένου του του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  σε 
δηµόσια συνεδρίαση  και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας  κ.κ.:  Σοφίας Γιουµατζίδου Τοπογράφου 
Μηχανικού Π.Ε µε Β΄ β. και   Ελένης Κατωπόδη Εργοδηγός ∆.Ε..   διενεργήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 
Ν. 4024 / 2011 ( ΦΕ.Κ. 226 / τ. Α΄ / 27-10-2011 ) και την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21508/ 04-11-
2011 ( Φ.Ε.Κ. 2540 / τ. Β΄ / 07-11-2011 ) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, από τον ∆ηµήτριο Κρητικό Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε B΄ βαθµό Προϊστάµενο 
του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της Υπηρεσίας κλήρωση για  τον ορισµό των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών για τη διενέργεια διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου µελετητή για την εκπόνηση 
της µελέτης «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ - Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» µε προεκτιµώµενη αµοιβή 65.179,63 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ),, που θα γίνει την 24-10-2012 ηµέρα 
Τετάρτη  και ώρα 9: 00 π.µ. στα γραφεία της ανωτέρω Υπηρεσίας .. 

Η κλήρωση διενεργήθηκε µε κλήρους, σε καθένα εκ των οποίων αναγράφεται ο αύξων αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που , βάσει της από 04-10-2012 Κατάστασης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας , έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού .  

Αρχικά διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο ( 2 ) εκ των τριών ( 3 )  τακτικών µελών της 
ανωτέρω Επιτροπής ( τα άλλο τακτικό µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα 
Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το υπ’ αριθ. πρωτ. 36/03-10-2012 έγγραφο Επιτροπής Πρέβεζας / Τµήµα 
Ηπείρου/Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της προαναφερόµενης Μελέτης )  

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της Υπηρεσίας 
µας ως τακτικά µέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1. Γάκης Ευάγγελος Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε µε Β΄ β Πρόεδρος  
2. Μπούρας Χαράλαµπος Πολιτικός Μηχανικός µε ∆΄ β Μέλος 
Εν συνεχεία διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο ( 2 ) εκ των τριών ( 3 )  αναπληρωµατικών  

µελών της ανωτέρω Επιτροπής ( τα άλλο αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από το 
Τ.Ε.Ε. / Τµήµα Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 36/03-10-2012 έγγραφο Επιτροπής 
Πρέβεζας / Τµήµα Ηπείρου / Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
προαναφερόµενης Μελέτης ).  

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της Υπηρεσίας 
µας ως αναπληρωµατικά της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1. Καλτσίδης Αγαθάγγελος  Πολιτικός Μηχανικός µε Β΄ β Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2. Λογοθέτης Γεώργιος  Πολιτικός Μηχανικός µε ∆΄ β Αναπληρωµατικό Μέλος  

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων 
 

∆ηµήτριο Κρητικό  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β. 

 
Οι υπάλληλοι : 

 
 

Σοφία Γιουµατζίδου      Ελένη Κατωπόδη  
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β.                                             Εργοδηγός ∆.Ε µε   Β β. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση του από 02-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την 
πιο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας 
Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», 
προϋπολογισµού € 17.800,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 αριθµ. 24/991/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας 
Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», 
προϋπολογισµού € 21.755,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
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συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
73854/322/21-08-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθµ. 26/1065/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
µαταιώθηκε ο ανωτέρω προκηρυχθέντας πρόχειρος διαγωνισµός, λόγω αλλαγής του 
προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, που οφείλεται σε εκ παραδροµής 
υπολογιστικό σφάλµα, Β) εγκρίθηκε η επαναδηµοπράτηση του ως άνω διαγωνισµού, µε 
αλλαγή όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο την συµφερότερη 
από οικονοµικής απόψεως προσφορά, που περιλαµβάνει µείωση εργασιών και µείωση 
του προϋπολογισµού από € 21.755,00 σε €  17.800,00 µε ΦΠΑ και Γ) καταρτίσθηκε η νέα 
διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη 
Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της 
Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», 
προϋπολογισµού € 17.800,00 µε ΦΠΑ, µε τις τροποποιήσεις, τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 80568/351/11-09-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 89365/392/05-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 89572/3438/05-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζεται συνηµµένα, το από 02-10-2012 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής και 
Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
εισηγείται την έγκρισή του Πρακτικού του διαγωνισµού και προτείνει το έργο να  ανατεθεί 
στην εταιρεία «“Stratego”, Φ. Θ. Γεωργακέλλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε.» µε τιµή 
προσφοράς  13.983,74 € (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

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

άποψη προσφορά και µε σφραγισµένες προσφορές ,  σύµφωνα µε την  αριθµ.  82096/359/17-9-

2012 διακήρυξη,  πρόχειρου  διαγωνισµού  για ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη της Περιφέρειας 

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

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MED 2007-2013/CYCLO » 

Στην Πρέβεζα σήµερα στις 2/10/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., οι παρακάτω 

αναγραφόµενοι:  

Νάσης Φρίξος (ως Πρόεδρος), Σιούτης Σπυρίδων και Ιωάννου Σταυρούλα υπάλληλοι της Π.Ε. 

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

εισήγησης για ανάθεση του έργου (η οποία ορίσθηκε µε την υπ. αριθµ’ 24/989/30-08-2012 Απόφαση 

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

συνεδριάσεων Π.Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδη 8 Πρέβεζα) και αφού παραλάβαµε και αριθµήσαµε τις 

προσφορές, προβήκαµε στον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων και 

καταγράψαµε αυτά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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Στον διαγωνισµό υπέβαλαν προσφορά δύο εταιρίες. Αφού διαπιστώθηκε το εµπρόθεσµο της 

υποβολής των προσφορών η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τα οποία ήταν σύµφωνα 

µε τα αναγραφόµενα στην προκήρυξη για την µία από τις δύο εταιρίες. Η προσφορά της εταιρίας 

«Βανιώτη Μαρία – Γραφικές Τέχνες – ∆ιαφηµίσεις» δεν περιείχε εγγυητική επιστολή και ως εκ τούτου 

αποκλείεται από την υπόλοιπη διαδικασία σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια ανοίχτηκε, ελέγχτηκε και αξιολογήθηκε η τεχνική προσφορά για την εταιρία 

“Stratego” Φ. Θ. Γεωργάκελλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. που πληρούσε τις προϋποθέσεις πληρότητας 

δικαιολογητικών. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά αυτή καλύπτει τις βασικές τεχνικές 

προδιαγραφές και τις αξιολογεί όπως παρακάτω: 

Α1) Στην τεχνική της προσφορά, η “Stratego” Φ. Θ. Γεωργάκελλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. 

παρουσιάζει µία αναλυτική πρόταση υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας. Στην ανάλυση 

περιλαµβάνεται και διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης µε την εγκεκριµένη αίτηση συµµετοχής 

(Application Form) του έργου πράγµα που υποδηλώνει την κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων 

του. Οι προδιαγραφές της διακήρυξης καλύπτονται οριακά. 

Α2) Ακόµα, στην προσφορά της η “Stratego” Φ. Θ. Γεωργάκελλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. 

ενσωµατώνεται χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά ενέργεια και πακέτο εργασίας. Παρουσιάζονται 

συγκεκριµένες µέθοδοι και διαδικασίες υλοποίησης οι οποίες και έχουν προσαρµοστεί στις ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες του έργου. Οι προδιαγραφές της διακήρυξης καλύπτονται ικανοποιητικά. 

B1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της “Stratego” Φ. Θ. Γεωργάκελλος 

– Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. περιγράφεται ολοκληρωµένα. Οι προδιαγραφές της διακήρυξης καλύπτονται 

οριακά. 

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή τυπικά βαθµολογεί την προσφορά όπως φαίνεται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Τίτλος ΕΝΟΤΗΤΑΣ / ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Συντελεστ
ής 

Βαρύτητας 
(%) 

    

Α. Μεθοδολογία προσέγγισης & υλοποίησης 
του έργου 

70     

1 

“Stratego” Φ. Θ. Γεωργακέλλος – 

Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. 

Αλώπέκης 31, 10675 Αθήνα 

Τηλ 210-7217650  

Fax 210-7217776 

ΝΑΙ 

2 

Βανιώτη Μαρία – Γραφικές Τέχνες 

– ∆ιαφηµίσεις 

Βασιλέως Παύλου 102, Αθήνα 

Τηλ 210-8995018 

Fax 210-8995066 

ΟΧΙ 
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Α.1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου – Ενσωµάτωση των 
ιδιαιτεροτήτων αυτών στην προσέγγιση του 
έργου. (Αναλυτική περιγραφή ανά 
ενέργεια/παραδοτέο του πακέτο Εργασίας. 
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηρίωσης 
της πρότασης του υποψηφίου αναδόχου.) 

40% 100   40,00 

Α.2 Μεθοδολογία Προσέγγισης και Υλοποίησης του 
έργου (εργαλεία-µέθοδοι-διαδικασίες, οργάνωση 
παραδοτέων, οργάνωση συνεργασιών και 
ανταλλαγής πληροφοριών) 

30% 100   30,00 

Β. Υποστήριξη και Εγγύηση Οργάνωση και 
∆ιοίκηση του Έργου 

30     

B.1 Δομή, οργάνωση και λειτουργία ομάδας 

έργου/συνεργατών – Χρόνος παράδοσης 

30% 100   30,00 

ΣΥΝΟΛΑ  100,00 

 

Κατόπιν αυτών η επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει την συνέχιση του διαγωνισµού µε τη µία αυτή 

προσφορά και προχωρά στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας “Stratego” Φ. Θ. 

Γεωργάκελλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. 

Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς η επιτροπή αποφάνθηκε ότι αυτή 

είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης. Η οικονοµική προσφορά και η τελική βαθµολογία και 

κατάταξή της σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Ενδιαφερόµενος 

Α.  ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Β.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠmin/ΟΠ 

Γ.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤEX. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟ/ΤΠmax 

Βαθµός 

ΑΠ 

 

1 

“Stratego”  

Φ. Θ. Γεωργάκελλος – Ε. 

Βαρδουλάκης Ο.Ε. 13.983,74€ 1 1 100 

 

Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τιµή προσφοράς της εταιρείας “Stratego” Φ. Θ. Γεωργάκελλος – 

Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης (ΑΠ = 

80*(ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax)+20*(ΟΠmin/ΟΠ)) είναι συµφερότερη και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

17.200,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (17.800.00 €)   

Παράλληλα η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι : 

1. Ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά και ως εκ τούτου δεν συντρέχει 

λόγος µαταίωσης λόγω µη ανάπτυξης ανταγωνισµού (άρθρο 21η, Π.∆. 118/07). 

2. Τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας που απαιτούνται για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Α.Πλ 

9537/17-12-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ). Η διακήρυξη ήταν αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της 

Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας επί 15 συνεχείς ηµέρες και αναρτήθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 
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3. Ο εναποµένων συµµετέχων έδωσε έκπτωση 3,37% δηλαδή κάτω από το όριο του µέγιστου 

επιτρεπτού χωρίς αιτιολόγηση ποσοστού έκπτωσης ήτοι 10% σύµφωνα µε τη διακήρυξη και ως εκ 

τούτου η προσφορά του κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία. 

Μετά τα παραπάνω : 

Η επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στην εταιρεία “Stratego” 

Φ. Θ. Γεωργάκελλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. µε τιµή προσφοράς 13.983,74€. (Μη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

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

στη Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση. 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1177/10-10-2012) 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό I/02-10-2012 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την πιο 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης 
και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», προϋπολογισµού € 17.800,00 µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των προσφορών για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν 
προσφορές, ήτοι των: «Βανιώτη Μαρία – Γραφικές Τέχνες – ∆ιαφηµίσεις» και “Stratego” Φ. Θ. 
Γεωργάκελλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η εταιρία «“Stratego” 
Φ. Θ. Γεωργακέλλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε.» προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά και ότι η τεχνική της προσφορά είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης, ενώ η προσφορά της εταιρίας «Βανιώτη Μαρία – Γραφικές 
Τέχνες – ∆ιαφηµίσεις» δεν περιείχε εγγυητική επιστολή και ως εκ τούτου αποκλείεται από την 
υπόλοιπη διαδικασία σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της προσφοράς της εταιρίας που έγινε 
αποδεκτή και κατέγραψε την βαθµολογία σε πίνακα όπως φαίνεται στο Πρακτικό (ανωτέρω 
υπό στ. 8), προχώρησε δε και στο άνοιγµα της οικονοµικής της προσφοράς, για την οποία 
αποφάνθηκε ότι είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και σύµφωνα µε τον τύπο 
αυτής (ΑΠ = 80* (ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax) +20* (ΟΠmin/ΟΠ)) είναι συµφερότερη και ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των 17.200,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το όριο 
της διακήρυξης (17.800.00 €). Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την ανάθεση του 
έργου στην εταιρεία “Stratego” Φ. Θ. Γεωργάκελλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε. µε τιµή 
προσφοράς 13.983,74 € (Μη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Β. Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο την πιο 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης 
και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», προϋπολογισµού € 17.800,00 µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε το Πρακτικό I/02-10-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, στην εταιρεία «“Stratego” Φ. Θ. Γεωργακέλλος – Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε.», της 
οποίας η προσφορά είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και συµφερότερη, µε τιµή € 
13.983,74 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία «“Stratego” Φ. Θ. Γεωργακέλλος – 
Ε. Βαρδουλάκης Ο.Ε.», ως Εξωτερικό Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για 
την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και 
Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-
2013/CYCLO». 
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� Το µέλος της Επιτροπής κ. Ιωάννου Αθηνά, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, µε το σκεπτικό που 
είχε διατυπώσει και στη σχετική αριθµ. 26/1065/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
24/991/30-08-2012 και 26/1065/13-09-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, στα 
πλαίσια της διαφωνίας που έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
σχετικές µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας σε διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας 
µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, 
δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν 
γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες 
δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
......................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

        7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.    

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 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 αριθµ. 18/466/04-07-2011, 29/893/27-10-2011, 11/268/05-05-2011 και 29/892/27-10-2011 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε τις οποίες ανατέθηκε στη Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, η δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. Θεσπρωτίας (και ως καθολικής διαδόχου της 
Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών) για τις σχετικές υποθέσεις. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 05-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89659/3440/08-10-
2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
δαπανών, όπως αναλύονται στην εισήγηση, για την πληρωµή των αµοιβών της Γεωργίας 
Τατάγια, πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) και ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των 
υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτών, που 
απαιτούσαν την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα 
θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου Α) για τις αναφερόµενες υποθέσεις που συζητήθηκαν ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας και του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει των αριθµ. 
18/466/04-07-2011, 29/893/27-10-2011 και 11/268/05-05-2011 αποφάσεων της Οικονοµικής 

ΑΔΑ: Β43Ξ7Λ9-ΖΚΞ



 - 85 - 

Επιτροπής και Β) για την αναφερόµενη υπόθεση βάσει της αριθµ. 29/892/27-10-2011 
αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, για την οποία υποβλήθηκε παραίτηση εκ µέρους του 
αιτούντα, την ηµέρα της δικασίµου και µετά την κατάθεση της Εισήγησης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ιωάννου Αθηνά, 
δήλωσε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας, της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί στις σχετικές αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1178/10-10-2012) 

Α. Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλύονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899), 
για την πληρωµή των αµοιβών της Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου και κάτοικου Αθηνών 
(ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), µετά τη συζήτηση των κατωτέρω αναφερόµενων υποθέσεων στα αρµόδια 
δικαστήρια και στα πλαίσια της νοµιµοποίησής βάσει των σχετικών αποφάσεων της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων και του 
βαθµού δυσκολίας αυτών, που απαιτούσαν την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, ως εξής:  

1. Αριθµ. 18/466/04-07-2011 απόφαση της Ο.Ε.: ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, 
(ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για την 
κατωτέρω αναφερόµενη αίτηση ακύρωσης (µε αριθµ. καταθ. Ε3571/2011), κατά την ορισθείσα 
δικάσιµο της 24-04-2012, καθώς και για τη συζήτηση της µε αριθµ. καταθ. Ε∆272/2011 αίτησης 
αναστολής (µε προσωρινή διαταγή) των κατωτέρω προσβαλλοµένων πράξεων, µέχρι την έκδοση 
απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης: 
Η µε αριθµ. καταθ. Ε3571/2011 αίτηση ακύρωσης (µε αίτηση αναστολής εκτέλεσης µε προσωρινή 
διαταγή) των Αθανασίου Φωτίου και Νικολάου Φωτίου, κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του 
Υπουργού Ε.∆.∆.Η.∆., του Υπουργού Οικονοµίας Αντ/τας & Ναυτιλίας, του Υπουργού Αγρ. 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, της νυν Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας 
και του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, για την ακύρωση 1) της 
µε αριθµ. 5205/15-02-2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 2) της µε 
αριθµ. 686/02-12-2010 απόφασης του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου, µε την οποία γίνεται «επαναφορά» σε 
ισχύ της µε αριθµό 454/21-07-2010 ανακλητικής απόφασης του ιδίου πρώην ΓΓΠ Ηπείρου της µε 
αριθµό 4891/23-07-92 απόφασης παραχώρησης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας (όπως αυτή 
διορθώθηκε µε την µε αριθµό 181/22-1-2007 διορθωτική απόφαση του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου ως 
προς την έκταση του γηπέδου από δύο (2) σε τέσσερα (4) στρέµµατα, η οποία είχε ακυρωθεί µε 
την µε αριθµό 486/5-8-2010 απόφαση του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου) και 3) κάθε άλλης συναφούς 
πράξης ή παράλειψης. 

Για την ανωτέρω υπόθεση, έχει ήδη συζητηθεί η αίτηση αναστολής εκτέλεσης, ενώ για την αίτηση 
ακύρωσης έχει ορισθεί η συζήτηση ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του ΣτΕ (µετά από αλλαγή Τµήµατος) 
για 7/11/2012. 

Αµοιβή για τη συζήτηση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης: 1.800,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 
(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για επικοινωνία µε υπηρεσία και Εισηγητή, σύνταξη κατάθεση 
υποµνήµατος προς αντίκρουση ισχυρισµών πριν τη συζήτηση, παρακολούθηση πορείας 
υποθέσεων. 

2. Αριθµ. 29/893/27-10-2011 απόφαση της Ο.Ε.: α) άσκηση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της αριθµ. πρωτ. 45805/2910/25-10-2011 απόφασης 
της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, περί έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων για το έργο «Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, µαζούτ, ασφαλτικών 
γαλακτωµάτων δυναµικότητας 14.500µ3 και Μεταλλικής Πλωτής Προβλήτας µήκους 22,000µ και 
πλάτους 5,00µ στη θέση «Μαντήλα» της ΤΚ Σαγιάδας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σαγιάδας του 
∆ήµου Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου της ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». β) δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και 
συζήτηση των ως άνω αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης. 
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α) Αµοιβή για τη σύνταξη, κατάθεση, και κοινοποιήσεις της αίτησης ακύρωσης: 2.200,00 € πλέον 
ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) 

β) Αµοιβή για τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης αναστολής µε αίτηµα προσωρινής διαταγής, και 
επανυποβολή αιτήµατος προσωρινής µετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης: 2.200,00 € πλέον 
ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) 

γ) Αµοιβή για τη συζήτηση της αίτησης: 1.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων 
εξόδων) 

3. Αριθµ. 11/268/05-05-2011 απόφαση της Ο.Ε.: ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, 
ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών), σχετικά µε την 
από 23-03-2011 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων του Παντελή Χαρακλιά του Ευαγγέλου, κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών 
µέτρων και για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής που αιτείται ο ενάγων, µέχρι την έκδοση 
απόφασης επί των ασφαλιστικών µέτρων. 

Αµοιβή 1.800,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων), για παράσταση σε 
προσωρινή διαταγή, παράσταση στη συζήτηση, υποβολή προτάσεων. 

Β. Εγκρίνει τη δαπάνη όπως αναφέρεται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899), 
για την πληρωµή της αµοιβής της Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου και κάτοικου Αθηνών 
(ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), για τις εργασίες που είχε εκτελέσει για την κατωτέρω αναφερόµενη υπόθεση, στα 
πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 29/892/27-10-2011 αποφάσεως της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για την οποία υποβλήθηκε παραίτηση εκ µέρους του αιτούντα, την ηµέρα της 
δικασίµου και µετά την κατάθεση της Εισήγησης, ως εξής: 

αριθµ. 29/892/27-10-2011 απόφαση της Ο.Ε.: δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου 
(ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ 
Τµήµα), κατά την δικάσιµο που είχε ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση 
της µε αριθµ. καταθ. Ε147/2005 αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. «ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ – ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», κατά του Υπ. Ανάπτυξης και της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, για την ακύρωση της αριθµ. 3613/10-03-2005 απόφασης του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Ηπείρου, συµπροσβαλλοµένης και της αριθµ. 145/04-02-2005 απόφασης του 
Νοµάρχη Θεσπρωτίας. 

Αµοιβή 1.800,00 € πλέον ΦΠΑ 23% για επικοινωνία µε υπηρεσία και Εισηγητή, σύνταξη κατάθεση 
υποµνήµατος προς αντίκρουση ισχυρισµών πριν τη συζήτηση, παρακολούθηση πορείας 
υποθέσεως. 
..................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

      7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών 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 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 89677/3342/04-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε αριθµ. 
πρωτ. 89708/3443/08-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την προµήθεια (9) σφραγίδων για τις ανάγκες της 
∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας λόγω αλλαγής του λογότυπου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1179/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 170,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια εννιά (9) 
σφραγίδων, για τις ανάγκες της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, λόγω 
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αλλαγής του λογότυπου. Η δαπάνη θα βαρύνει θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 1699). 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, και της Παναγιώτας Μώκου, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη  συµµετοχή τους 
στη συνδιάσκεψη κλεισίµατος του έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in 
European Regions and Towns” - «’ Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές 
περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC 
∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγµατοποιηθεί στο Dordrecht  της 
Ολλανδίας, από 23-10-2012 έως 27-10-2012. 

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 87033/3256/28-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 87045/3336/28-09-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ύψους 2.000,00 Ευρώ για την πληρωµή εξόδων διαµονής 
του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, και της Παναγιώτας 
Μώκου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στο Dordrecht  της Ολλανδίας για τη συµµετοχή τους στη συνδιάσκεψη κλεισίµατος του 
έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns” - 
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«’Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, το 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 23-10-2012 έως 27-10-2012. Η προκαλούµενη  δαπάνη  
θα  βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών «ACCOMODATION» - ∆ιαµονή - του 
συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου «Misrar», µε αριθµό έγκρισης του 
προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 .Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 071 
και ΚΑΕ 9779039. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1180/10-10-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, 
και της Παναγιώτας Μώκου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, από 23-10-2012 έως 27-10-2012 στο Dordrecht της Ολλανδίας, για τη 
συµµετοχή τους στη συνδιάσκεψη κλεισίµατος του έργου Misrar “Mitigating Spatial 
Relevant Risks in European Regions and Towns” - «’Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε 
Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG 
IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) συµµετέχει ως εταίρος σύµφωνα µε την αριθµ. 25/2010 απόφαση του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσπρωτίας. 

B. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, 
διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης των ανωτέρω υπαλλήλων (το κόστος µεταφοράς – 
διαµονής  υπολογίζεται σε περίπου € 1.400,00 ενώ το κόστος ηµερήσιας αποζηµίωσης σε 
€ 600,00), η οποία θα βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών «TRAVEL AND 
ACCOMODATION» (Ταξίδια και ∆ιαµονή) του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου 
«Misrar», µε αριθµό έγκρισης του προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 και τις πιστώσεις 
του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε, όπως και σε 
προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την 
προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης σηµείωσε ότι 
πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των 
συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα 
δεν έχει γίνει. Ειδικότερα για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, και µε δεδοµένο ότι οι 
υπάλληλοι θα παρακολουθήσουν την συνδιάσκεψη κλεισίµατος του έργου, είναι 
επιβεβληµένο να υποβάλλουν ενηµέρωση για τον απολογισµό 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την 
συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο 
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 15 έως 19-10-2012 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
89241/5362/05-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 89310/3436/05-10-2012 
στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
την µετακίνηση της υπαλλήλου ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή 
της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 15 έως 19-10-2012. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1181/10-10-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για την 
συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 15 έως 19-10-2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
500,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση δαπάνης για την αµοιβή µέλους της Επιτροπής (εκπροσώπου του ΤΕΕ) του 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης (Υποέργο 2) της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Τεχνικός Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377). 
 
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. 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/01257/09-08-05 
απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 
3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων και τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, 
ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

6. 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.  

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

8. Την αριθµ. 16/624/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του 
θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής, Α) από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή 
τους στην Επιτροπή διαγωνισµού της µελέτης, σύµφωνα µε την αριθµ. 15/609/30-05-2012 
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απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη 
∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 05-
06-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάφθηκε στην απόφαση αποτελώντας 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ - Τµήµα Ηπείρου, 
Παράρτηµα Θεσπρωτίας, όπως ορίσθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 46983/858/28-5-2012 έγγραφό 
του. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86711/1833/28-09-2012 
έγγραφο της συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86826/3329/28-09-2012 στον φάκελο 15/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη: α) την υπ΄ αριθµ. 
25/1045/07-09-2012 απόφαση έγκρισης των πρακτικών για την ανάθεση εκπόνησης της 
σύµβασης,  της οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, β) Η υπ΄ αριθµ. 16/624/08-08-
2012 απόφαση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της 
σύµβασης ,  της οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, γ) Το ΦΕΚ 347/24/7/2012 στο 
οποίο αναρτήθηκε η ανωτέρω απόφαση δ) Την εγκύκλιο Ε12/16-5-2007 «Απόφαση για 
αµοιβή επιτροπών ∆ιαγωνισµού συµβάσεων ανάθεσης µελετών και παροχής συναφών 
υπηρεσιών (ν.3316/05)», ε) την εγκύκλιο 5/21-2-2012 περί αναπροσαρµογής τιµής 
συντελεστή (τκ) του κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 
έτος 2012 και το άρθρο 21 του Ν. 4024/2011, διαβιβάζει συνηµµένα πίνακα υπολογισµού της 
αµοιβής του µέλους της επιτροπής, εκπροσώπου του ΤΕΕ, κ. Κοσµά Κασίµη Μηχανολόγου 
Μηχανικού και εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης συνολικού ύψους 650 Ευρώ, που 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και ΚΑΕ 0899α του προϋπολογισµού της ΠΕ 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1182/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 650,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 
0899α του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την αµοιβή του κ. Κοσµά Κασίµη  του 
Κωνσταντίνου, Μηχανολόγου Μηχανικού, για τη συµµετοχή του ως µέλος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ 
{αριθµ. 16/624/08-06-2012 (ΦΕΚ 347/24/7/2012) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπή}  στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης (Υποέργο 
2) της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Τεχνικός Σύµβουλος» της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 
349377). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

  7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Απόφαση επί της από 29-08-2012 ένστασης του Ιωάννη Αρβανίτη, Τοπογράφου 
Μηχανικού, αναδόχου της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί αρδευτικού έργου 
Παραµυθιάς  Ν. Θεσπρωτίας (Αγροκτήµατα Παραµυθιάς-Καρυωτίου)», κατά της αριθµ. 
πρωτ. 71471/1495/14-08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης του Προϊσταµένου της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας (∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας) για κήρυξή του εκπτώτου.  

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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 89187/1880/05-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 89222/3430/05-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία αποστέλλει συνηµµένα σε ακριβές φωτοαντίγραφο Ένσταση 
Αναδόχου της µελέτης του θέµατος, Πρακτικό Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Ν. Θεσπρωτίας, ταυτάριθµη Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταµένου της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας επί αυτής και άλλα σχετικά έγγραφα. Ειδικότερα: 
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Α)  Στην από 29-08-2012 Ένσταση, ο Ιωάννης Αρβανίτης, Τοπογράφος Μηχανικός, 
ανάδοχος της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί αρδευτικού έργου Παραµυθιάς  Ν. 
Θεσπρωτίας (Αγροκτήµατα Παραµυθιάς-Καρυωτίου)», ενίσταται κατά της 71471/1495/14-08-
2012 Ειδικής Πρόσκλησης του Προϊσταµένου της ∆/νουσας υπηρεσίας για έκπτωση, 
αναφέροντας επιλέξει τα εξής:  

«… Ενίσταµαι στα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, επειδή , τόσο στην 
από 1-6-2012 σύσκεψη της διαχειριστικής αρχής, όσο και στην από 7-6-2012 σύσκεψη της 
επιτροπής Αναδασµού Παραµυθιάς-Καρυωτίου, εκ µέρους µου, δεν υπήρξε καµία 
δέσµευση για την υποβολή του διορθωµένου νέου κτηµατικού καθεστώτος του 
Αναδασµού Παραµυθιάς-Καρυωτίου. 
Υπήρξε εκτίµηση µου, ότι το συντοµότερο χρονικό διάστηµα Οα µπορούσε να ήταν ένα 
δίµηνο αντί τετραµήνου όπως αρχικά είχε υπολογιστεί στον χρονικό προγραµµατισµού του 
έργου, εφόσον γινόταν οι σχετικές διορθώσεις στον δασικό χάρτη και µου διδόταν 
αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εξαίρεσης των τεµαχίων µε δασικό χαρακτήρα και την 
τύχη των έργων του Αναδασµού που διέρχονται µέσα από τις δασικές εκτάσεις. 
Επειδή τίποτα από τα παραπάνω δεν έγινε στο αναφερόµενο χρονικό διάστηµα, πιθανόν 
λόγιο του "χαλαρού" διαστήµατος (εκλογές- µήνες διακοπών) και ύστερα από την από 22-8-
2012 πρόσκληση για επιτροπή Αναδασµού η οποία 0α ασχοληθεί µε αυτά τα θέµατα, η 
σχετική ειδική πρόσκληση πρέπει να ακυρωθεί και µε βάση την απόφαση που θα προκύψει 
από την συνεδρίαση της επιτροπής Αναδασµού την 30-8-2012, σε συνεργασία µε την 
επιβλέπουσα υπηρεσία θα πρέπει να οριστεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα περαίωσης 
αυτού του σταδίου της µελέτης.…». 

 Β)  Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας µε το µε αριθµό 8/3-10-
2012 (Θέµα 4ο) Πρακτικό του «γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της αποδοχής της από 29-08-2012 
(αρ. πρωτ. της υπηρεσίας µας 76295/1599/29-08-2012) συνηµµένης Ένστασης της Αναδόχου 
και την  ακύρωση της µε αριθµό 71471/1495/14-08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης για έκπτωση, 
του Προϊστάµενου  της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας». 

Γ) Με την αριθµ. πρωτ. 89187/1880/05-10-2012 εισηγητική έκθεση του Προϊσταµένου της 
∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας, η Υπηρεσία αφού αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό της 
σύµβασης της µελέτης, στις ενέργειες της υπηρεσίας και στις απόψεις της επί της 
υποβληθείσας ένστασης, εισηγείται: « …. 1. Την Αποδοχή της από 29-08-2012 (αρ. πρωτ. της 
υπηρεσίας µας 76295/1599/29-08-2012) συνηµµένης Ένστασης της Αναδόχου, κατά της 
71471/1495/14-08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης για έκπτωση, του Προϊσταµένου της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 2. Την ακύρωση της µε αριθµό 71471/1495/14-08-2012 
Ειδικής Πρόσκλησης για έκπτωση, του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του 
Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆. Τ. Ε. Π. Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου 
Απόφασης …». 

7. Την αριθµ. πρωτ. 3982/19-09-2012 Βεβαίωση Ολοκλήρωσης και Λειτουργίας της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία Βεβαιώνεται:  

«Η ολοκλήρωση, η ικανοποίηση των στόχων και η λειτουργίας της πράξης: «Αναδασµοί 
αρδευτικού έργου Παραµυθιάς Ν. Θεσπρωτίας», κωδικού ΟΠΣ 88482, συνολικού 
κόστους 191.450,52 €, επιλέξιµου κόστους 143.587,89 € και ποσού κοινοτικής συνδροµής 
114.870,31 €, η οποία συγχρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Προσανατολισµού & Εγγυήσεων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ηπείρου 2000-2006 σύµφωνα µε τα στοιχεία του συνηµµένου Τεχνικού 
∆ελτίου Έργου και Υποέργου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας 
βεβαίωσης.  

Το υποέργο 3 «Αναδασµός αγροκτήµατος Παραµυθιάς – Καρυωτίου» δεν έχει ολοκληρωθεί, 
η ολοκλήρωση του οποίου όµως δεν επηρεάζει την πληρότητα του φυσικού αντικειµένου και 
την λειτουργικότητα του έργου. Οι δαπάνες που είχαν δηλωθεί στην Τελική Έκθεση του 
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Προγράµµατος και αφορούσαν το υποέργο αυτό ανέρχονται σε 88.619,05 € σε ∆ηµόσια 
∆απάνη και σε 70.895,24 € σε Κοινοτική Συµµετοχή. ». 

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

Αποφασίζει  οµόφωνα 
(απόφαση 29/1183/10-10-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση  

Εξετάζει την από 29-08-2012 ένσταση του Ιωάννη Αρβανίτη, Τοπογράφου Μηχανικού, 
αναδόχου της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί αρδευτικού έργου Παραµυθιάς  Ν. 
Θεσπρωτίας (Αγροκτήµατα Παραµυθιάς - Καρυωτίου)», κατά της αριθµ. πρωτ. 
71471/1495/14-08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης του Προϊσταµένου της ∆/νουσας Υπηρεσίας 
(∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας) για κήρυξή του εκπτώτου, µε την οποία ο ενιστάµενος για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 6Α), ζητά να γίνει δεκτή η 
ένσταση και η σχετική ειδική πρόσκληση να ακυρωθεί. 

Την κάνει αποδεκτή, σύµφωνα µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, που περιλαµβάνεται στο αριθµ. 8/3-10-
2012 (Θέµα 4ο) Πρακτικό του (ανωτέρω υπό στ. 6Β), και επιπλέον για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 89187/1880/05-10-2012 εισηγητική έκθεση του 
Προϊσταµένου της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  

 « ....          ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ    ΕΚΘΕΣΗ 
Επί Ένστασης Αναδόχου  

1. Κύριος του έργου : Περιφερειακή Ενότητα  Θεσπρωτίας, ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής 

2. Αναθέτουσα Αρχή : Περιφερειακή Ενότητα  Θεσπρωτίας, ∆/νση Τεχνικών Έργων, Π. 
Τσαλδάρη 18α Τ.Κ. 46100  Ηγουµενίτσα. 

3. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών-Αντικείµενο: Με την παρούσα µελέτη  
προβλέπεται η εκτέλεση των Τοπογραφικών εργασιών, (Αποτύπωση-Κτηµατογράφηση, 
Eκκαθάριση δικαιωµάτων κτηµατιών, Ποιοτική κατάταξη γαιών, Μελέτη-Χάραξη 
παράλληλων τεχνικών έργων, ∆ιάταξη και διαχωρισµός  νέων κτηµάτων, Υπόδειξη 
ορίων-Παράδοση νοµής) που είναι αναγκαίες για την εκπόνηση της µελέτης τοπογραφίας 
«Αναδασµοί Αρδευτικού έργου Παραµυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγροκτήµατα 
Παραµυθιάς-Καρυωτίου)», έκτασης 4.101,8 στρεµµάτων. Πρόκειται για παροχή 
υπηρεσιών της κατηγορίας 867 (ταξινόµηση CPC).  

4. Χρηµατοδότηση: Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Γεωργικού 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΤΓΠΕ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 
25%, από πιστώσεις του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 (Μέτρο 4.5 – Κώδικός Πράξης στο 
ΟΠΣ 88488) και είναι εγγεγραµµένο στη ΣΑΝΑ 3 µε αριθµό 2004ΝΑ01730004. 

5. Ανάθεση της µελέτης : Η ανάθεση της µελέτης έγινε µε την µε αριθµό 38/09-03-2005 
απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσπρωτίας  

6. Σύµβαση : Μεταξύ του εκπροσώπου του ∆ηµοσίου και του αναδόχου υπογράφηκε το µε 
αρ. 2512/4-7-2005 συµφωνητικό, προϋπολογισµού  142.059,78 € (µε Φ.Π.Α.).  

7. Ισχύουσες διατάξεις : Η µελέτη εκπονείται σύµφωνα το Π. ∆ 696/74 «περί αµοιβών 
µηχανικών και σχετικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια µελετών», όπως 
τροποποιήθηκε και   ισχύει σήµερα, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την τιµολόγηση του  
Π.∆. 696/74 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆.515/89, το Ν. 
716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 3316/2005 
«Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής 
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί εκτελέσεως 
άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 άρθρο 6 
παράγραφος 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
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συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν µέχρι σήµερα, τις εγκεκριµένες µε την  275211/15.3.95 Απόφαση Υφυπουργού 
Γεωργίας, προδιαγραφές και τιµολόγια για τους αναδασµούς του Υπουργείου Γεωργίας,  
που δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 222 Β/ 28-3-95. 

8. Προθεσµία Εκτέλεσης :  
1. Η προθεσµία εκτέλεσης της µελέτης ορίσθηκε η 31-12-2007 (άρθρο 4 σύµβασης)  
2. Με τις µε αριθµό 89/07-03-08,  635/19-12-2008 και 179/11-06-2010 Αποφάσεις της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού της Ν. Α. Θεσπρωτίας 
χορηγήθηκαν 1η, 2η και 3η  παράταση προθεσµίας µέχρι 31-10-2008, 30-06-2009 και 31-
12-2010, αντίστοιχα. 
3. Με την 9/167/06-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου χορηγήθηκε 4η  παράταση προθεσµίας µέχρι 31-12-2011. 

9. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας : Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που 
εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 629/19-12-2008 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού της Ν. Α. Θεσπρωτίας, ποσού 201.595,46€ µε τελική 
αύξηση ως προς το αρχικό ποσό της σύµβασης κατά 59.535,68 Ευρώ. 

10. Εκτελεσθέν Αντικείµενο :  Έχουν εκτελεσθεί : Αποτύπωση-Κτηµατογράφηση, 
Εκαθάριση δικαιωµάτων κτηµατιών, Ποιοτική κατάταξη γαιών, Μελέτη-Χάραξη 
παράλληλων τεχνικών έργων, ∆ιάταξη και διαχωρισµός  νέων κτηµάτων και έχει 
πληρωθεί και  4ος Λογαριασµός µε συνολική δαπάνη 152.859,418. Προέκυψε όµως η 
ανάγκη χαρακτηρισµού των δασικών εκτάσεων και η εξαίρεση τους από τον αναδασµό, 
για τον οποίο ζητήθηκε η σύνταξη σχετικού χάρτη από την ∆ασική Υπηρεσία και 
συνεπώς πρέπει να ανασυνταχθεί η ∆ιάταξη και διαχωρισµός  νέων κτηµάτων για να 
ακολουθήσει η Υπόδειξη ορίων και η Παράδοση νοµής. (Αρχικά είχε επισηµανθεί το 
ζήτηµα των δασικών εκτάσεων, αλλά εκτιµήθηκε τότε από την Επιτροπή Αναδασµού ότι 
αυτό θα αντιµετωπιζόταν µετά τον Αναδασµό για τον κάθε ιδιοκτήτη). 

11. Ενέργειες της Υπηρεσίας : Η ∆/νουσα Υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη: 
•••• την από 01 - 06 - 2012 σύσκεψη, παρουσία εκπροσώπων της ∆ιαχειριστικής Αρχής, 

της Επιτροπής Αναδασµού και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, στην οποία ο 
Ανάδοχος είχε δεσµευτεί για την έγκαιρη υποβολή του χάρτη των τροποποιηµένων 
ορίων του Αναδασµού της µελέτης του θέµατος,  

•••• το από 07 - 06 - 2012 Πρακτικό της Επιτροπής Αναδασµού Παραµυθιάς - 
Καρυωτίου, όπου αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος δεσµεύτηκε ότι εντός διµήνου θα 
παρουσίαζε στην Επιτροπή τον χάρτη των τροποποιηµένων ορίων του Αναδασµού,  

•••• το γεγονός ότι υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της µελέτης του 
θέµατος, 

•••• το γεγονός ότι είχε περάσει άπρακτη η ως άνω προθεσµία (του διµήνου) και δεν είχε 
υποβληθεί  ο Χάρτης των τροποποιηµένων ορίων του Αναδασµού 

•••• την ανάγκη κλεισίµατος του ΠΕΠ Ηπείρου,  
απέστειλε στον Ανάδοχο την µε αριθµό 71471/1495/14-08-2012 Ειδική Πρόσκληση 
για έκπτωση, αν µέσα σε δέκα πέντε (15) µέρες από την  λήψη της, δεν υπέβαλλε  
στην Επιτροπή Αναδασµού Παραµυθιάς - Καρυωτίου τον χάρτη των 
τροποποιηµένων ορίων του Αναδασµού Παραµυθιάς - Καρυωτίου µαζί µε όλα τα 
απαραίτητα συνηµµένα στοιχεία  

12. Ένσταση Αναδόχου: Ο Ανάδοχος µε την από 29-08-2012 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας µας 
76295/1599/29-08-2012) συνηµµένη Ένστασή του, ενίσταται κατά της 71471/1495/14-
08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης του Προϊσταµένου της ∆/νουσας υπηρεσίας για έκπτωση, 
αναφέροντας ότι : «δεν υπήρξε εκ µέρους του καµία δέσµευση για την υποβολή του 
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διορθωµένου νέου κτηµατικού καθεστώτος του  Αναδασµού Παραµυθιάς – Καρυωτίου», 
ότι «δεν είχαν γίνει οι διορθώσεις στο δασικό χάρτη»  και «δεν του είχαν δοθεί αναλυτικές 
οδηγίες για τον τρόπο εξαίρεσης των τεµαχίων µε δασικό χαρακτήρα και για την τύχη των 
έργων του Αναδασµού που διέρχονται από δασικές εκτάσεις». Ζητάει δε την ακύρωση της 
Ειδικής Πρόσκλησης και ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για την περαίωση του σταδίου της 
µελέτης. 

13.  Απόψεις της υπηρεσίας επί της ένστασης: Η υπηρεσία µετά την Ένσταση του 
Αναδόχου, µε τα µε αριθµούς 81025/1686/12-09-2012 και 81466/1704/13-09-2012 
συνηµµένα έγγραφά της, ζήτησε από την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
(Τµήµα Τοπογραφίας, Εποικισµού και Αναδασµού) ενηµέρωση και τις απόψεις της 
Επιτροπής Αναδασµού επί της Ένστασης του Αναδόχου. Με το 6839/17-09-2012 
έγγραφό της η ανωτέρω υπηρεσία,  µας κοινοποίησε το από 30-08-2012 συνηµµένο 
Πρακτικό της Επιτροπής Αναδασµού, µε το οποίο πέρα από την διαφωνία των µελών της 
Επιτροπής και του Αναδόχου για τη δέσµευση ή µη του Αναδόχου, δίδονται οδηγίες στα 
υποβληθέντα αιτήµατα του Αναδόχου και από το οποίο, εµµέσως πλην σαφώς, χωρίς να 
αποφασίζεται ρητά, δίδεται προθεσµία 75 ηµερών στον Ανάδοχο για να παρουσιάσει τα 
στοιχεία του νέου κτηµατικού καθεστώτος. 

14.  Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Ν. Θεσπρωτίας µε το µε αριθµό 8/3-
10-2012 Πρακτικό του «γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ  της αποδοχής της από 29-08-2012 
(αρ. πρωτ. της υπηρεσίας µας 76295/1599/29-08-2012) συνηµµένης Ένστασης της 
Αναδόχου και την  ακύρωση της µε αριθµό 71471/1495/14-08-2012Ειδικής Πρόσκλησης 
για έκπτωση, του Προϊστάµενου  της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας». 

    14.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ : 
 Στη βάση των ανωτέρω:  Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

1. Την Αποδοχή της από 29-08-2012 (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας µας 76295/1599/29-
08-2012) συνηµµένης Ένστασης της Αναδόχου, κατά της 71471/1495/14-08-2012 Ειδικής 
Πρόσκλησης για έκπτωση, του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και   

2. Την ακύρωση της µε αριθµό 71471/1495/14-08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης για 
έκπτωση, του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος της ∆. Τ. Ε. Π. Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου Απόφασης.…. ». 
       

Β. Ως προς την Ειδική Πρόσκληση για έκπτωση 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αποδοχής από 29-08-2012 ένστασης του Ιωάννη Αρβανίτη, 
Τοπογράφου Μηχανικού, αναδόχου της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί 
αρδευτικού έργου Παραµυθιάς  Ν. Θεσπρωτίας (Αγροκτήµατα Παραµυθιάς - Καρυωτίου)», 
κατά της αριθµ. πρωτ. 71471/1495/14-08-2012 Ειδικής Πρόσκλησης του Προϊσταµένου της 
∆/νουσας Υπηρεσίας (∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας) για κήρυξή του εκπτώτου 

Ακυρώνει την µε αριθµό 71471/1495/14-08-2012 Ειδική Πρόσκληση για έκπτωση, του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε. 
Π. Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 

            7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Κυριάκου Τσιούρη, 
σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολογίας του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 88133/6568/08-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 89991/3447/08-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Το Τµήµα  Μηχανολογίας  του  ΤΕΙ  ∆υτ. Μακεδονίας   µε  την από  
27- 6 –2012   βεβαίωση µας  γνωρίζει ότι ο σπουδαστής ΤΣΙΟΥΡΗΣ Κυριάκος του      
Ναπολέων     υποχρεούται να ασκηθεί  στην ειδικότητά του  συνολικά έξι ( 6 ) µήνες για την  
απόκτηση  του πτυχίου του  .  Ο ενδιαφερόµενος    µε την από 03-10- 2012 αίτησή  της  
ζητάει να κάνει πρακτική άσκηση  κατά το  χρονικό  διάστηµα  από 15 – 10 – 2012 έως  14 
– 4-2013  σε υπηρεσία  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  /Π.Ε. Ιωαννίνων. Με την  αριθµ. 
Φ.500/99/Ε5/69516π.ε./ 24-1-2012( ΦΕΚ  238/τ.Β/ 9-2-2012) Κοινές  αποφάσεις των  
Υπουργών Εσωτερικών , Οικονοµικών και Παιδείας  ∆ια Βίου  Μάθησης & Θρησκευµάτων  
εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 8 )  οκτώ  θέσεις  για  πρακτική  
άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων .  Η δαπάνη  για  την  πρακτική  
άσκηση  του   ανωτέρω  σπουδαστή   Τσιούρη  Κυριάκου   του Ναπολέων   ανέρχεται  στο  
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ποσό  #  1056,48 ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  κάλυψη  της  αµοιβής  
του , για το  χρονικό  διάστηµα  από  15  – 10 – 2012 έως  14 – 4 – 2013 , ( ήτοι  µηνιαία 
δαπάνη  176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε  βάρος  των  πιστώσεων του  
Προϋπολογισµού  Περιφέρειας  Ηπείρου (Ειδικός  Φορέας   071  και   ΚΑΕ  00385).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1184/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, του Κυριάκου Τσιούρη  του Ναπολέοντα, σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολογίας    
του  ΤΕΙ  ∆υτ. Μακεδονίας, για το χρονικό διάστηµα από 15-10-2012 έως 14-04-2013. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.056,48 πλέον εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη της 
αµοιβής της ανωτέρω σπουδάστριας, για το  χρονικό  διάστηµα  από  15-10-2012 έως 14-04-
2013 (ήτοι µηνιαία δαπάνη € 176,08 πλέον εργοδοτική εισφορά) σε βάρος των πιστώσεων 
του  προϋπολογισµού  της Περιφέρειας  Ηπείρου  (Ειδικός  Φορέας 071  ΚΑΕ  00385). 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (Β΄ φάση)», αναδόχου 
∆ηµητρίου Μπούγα, Ε∆Ε, µέχρι την 30-10-2012.    

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. 1/2/02-01-2011 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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3151/26-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 88105/3356/03-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 20-09-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.10.2012 λόγω καθυστερήσεων 
των εργασιών του έργου που προέκυψαν από την µη έγκαιρη συγκοµιδή  των αγροτικών 
προϊόντων από τα παρακείµενα των τάφρων αγροκτήµατα. Η Υπηρεσία συνηγορεί στο να 
δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 30.10.2012 καθόσον  
προέκυψαν καθυστερήσεις των σκαπτικών µηχανηµάτων από την µη έγκαιρη συγκοµιδή 
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των αγροτικών προϊόντων στα παρακείµενα των τάφρων αγροκτήµατα και συγκεκριµένα 
από τις τάφρους Το και Τ1 Βίγλας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1185/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου ∆ηµητρίου 
Μπούγα Ε∆Ε, µέχρι την 30-10-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του, για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την 
τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς 
και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση 
των έργων της Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού 
οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 30-10-
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. 1/2/02-01-2011 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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2868/29-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 90051/3450/08-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 27-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.10.2012 δεδοµένου ότι τους 
καλοκαιρινούς µήνες η έντονη κυκλοφοριακή κίνηση δεν επέτρεψε την απρόσκοπτη 
εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών και λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης από τις 
πιστώσεις του έργου ήταν δύσκολη η οµαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. 
Επιπλέον απαιτείται εύλογο χρονικό διάστηµα προκειµένου να εκτελεστούν οι εργασίες 
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διαγράµµισης µετά το πέρας των ασφαλτικών. Η Υπηρεσία συνηγορεί στο να δοθεί 
παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 30.10.2012 για τους παραπάνω 
λόγους. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1186/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Α. 
ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε., µέχρι την 30-10-2012, 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο 
Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, µέχρι την 31-12-2012.    

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. 1/2/02-01-2011 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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3172/29-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 90045/3449/08-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 24-09-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 31.3.2013, δεδοµένου ότι το 
χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την υπογραφή της σύµβασης (28-8-2012) 
µέχρι την λήξη της συµβατικής προθεσµίας (30-9-2012) είναι πολύ σύντοµο και δεν 
είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν αυτό το διάστηµα οι εργασίες. Η Υπηρεσία 
συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 
31.12.2012 για τους παραπάνω λόγους. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1187/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», αναδόχου 
Απόστολου Στεφάνου, µέχρι την 31-12-2012, 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο  

Έγκριση δαπάνης προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης - επισκευής 
των µηχανηµάτων και οχηµάτων 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», 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 Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3785/Φ.300.09/ΣΑΛ/08-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90070/3451/08-10-2012 στον φάκελο 15/2012 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, το µέλος της Επιτροπής κ. Ιωάννου Αθήνα, 
και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει εξάµηνο και πλέον από την έναρξη της νέας 
διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφερε το αίτηµα για το έτος 2011, να γίνει 
υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., 
καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1188/10-10-2012) 

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): 

α/α Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 
∆απάνη (€) 
συµπερ. 
ΦΠΑ 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής Φίλτρο τρικοβέρτου, γρασαδόρος 100,00 

2 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. Λάδι υδραυλικό 10W-30 900,00 

3 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Τροποποίηση πλαισίου τέντας 1.000,00 

4 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Τροποποίηση πλαισίου τέντας 1.300,00 

5 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Λάδι 10W-40, βαλβολίνες 75W-80 & 
85W-140 

800,00 

6 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό Ιµάντες χρονισµού & A/C 300,00 

7 ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό 
Αλλαγή κινητήρα, service, ιµάντας 
χρονισµού 

1.600,00 

Σύνολο 6.000,00 
 

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα 
(10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 
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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 
Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε λήψη κλειστών προσφορών 
(µε χαµηλότερη τιµή) για  το χρονικό διάστηµα από 21-11-2012 µέχρι 20-11-2013, συνολικού 
προϋπολογισµού € 11.500,00 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 90079/3356/08-10-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90078/3452/08-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας,  µε την διαδικασία της λήψης κλειστών προσφορών και µε την χαµηλότερη τιµή, 
για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2012 µέχρι 20-11-2013 συνολικού προϋπολογισµού 11.500,00 
€ µε ΦΠΑ που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0899). 
Ο αριθµός των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ανέρχεται σε είκοσι επτά (27) από τα οποία 
είκοσι πέντε (25) είναι µε τις υποχρεωτικές από τον νόµο καλύψεις και δύο (2) µε µικτή ασφάλεια, 
όπως η συνηµµένη κατάσταση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα υποβάλλουν  προσφορές θα 
πρέπει να είναι ενταγµένες στο φιλικό διακανονισµό και να προσκοµίσουν φορολογική και 
ασφαλιστική ενηµερότητα. Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα κατατεθούν στο Τµήµα 
Προµηθειών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας την 25-10-2012 και ώρα 10.00 πµ µέχρι 10.30 πµ. σε κλειστό 
φάκελο. Επίσης εισηγείται την έγκριση δηµοσίευσης της ανακοίνωσης σε µία τοπική εφηµερίδα και 
τα έξοδα θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0841). 
Στην εισήγηση επισυνάπτεται και το αριθµ. 89669/3768/08-10-12 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής 
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Προστασίας, µε συνηµµένο τον πίνακα των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου που πρέπει να 
ασφαλισθούν. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου σηµείωσε 
ότι πρέπει να ειδοποιηθούν, ώστε να συµµετέχουν, όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστές 
που δραστηριοποιούνται στη Θεσπρωτία. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1189/10-10-2012) 

− Εγκρίνει τη διαδικασία ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αυτά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, µε τη 
λήψη κλειστών προσφορών (µε χαµηλότερη τιµή), µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2012 
µέχρι 20-11-2013, συνολικού προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0899). 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης, σε µία τοπική 
εφηµερίδα, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΟΛ. 

ΙΠΠΟΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης Α∆ΕΙΑΣ 

1 KHY 9922 Suzuki Jimny επιβατηγό  9HP-1328cc 9-7-2001 

2 ΚΗΥ 9923 Suzuki Jimny επιβατηγό 9HP-1328cc 9-7-2001 

3 KHY 9924 Suzuki Jimny επιβατηγό 9HP-1328cc 9-7-2001 

4 KHY 9958 Suzuki Grand Vitara επιβατηγό 
11HP-

1586cc 
23-6-2006 

5 ΚΗΙ 9209 Suzuki Grand Vitara επιβατηγό 
14HP-

1995cc 
30-1-2008 

6 ΚΗΥ 9944 Fiat Panta επιβατηγό 9HP-1242cc 31-3-2005 

7 
ΚΗΙ 9221 

(Μικτή ασφάλεια) 
Kia Sorento επιβατηγό 

17HP-

2497cc 
6-8-2009 

8 
 ΚΗΙ 9208 

(Μικτή ασφάλεια) 
Audi επιβατηγό 

14HP-

1984cc 
23-1-2008 

9 ΚΗΥ 9915 
Mercedes Compressor 

επιβατηγό 

14HP-

1998cc 
29-11-2000 

10 ΚΗΥ 3875 Toyota Hilux φορτηγό 
17HP-

2446cc 
14-5-1998 

11 ΚΗΥ 3880 Mitsubishi φορτηγό 
15HP-

2100cc 
25-7-1995 

12 ΚΗΥ 9918 Magirus Deutz φορτηγό 
51HP-

8500cc 
29-3-1982 

13 ΚΗΥ 9957 Iveco Magirus φορτηγό 
77HP-

12.882cc 
28-4-2006 

14 ΚΗΙ 9228 Fiat Iveco φορτηγό 
16HP-

2287cc 
2-6-2010 

15 ΚΗΙ 9222 Daimler Chrysler ρυµουλκό 72HP- 30-9-2009 
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11946cc 

16 ΚΥ 1334 Kawasaki δίκυκλο 1HP-111cc 20-12-2001 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

A/A ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛ. 

ΙΠΠΟΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης Α∆ΕΙΑΣ 

1 ΚΥ 121903 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) CHAMPION 
135HP 2-5-1995 

2 ΚΥ 121907 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) PERKINS 
179HP 10-10-1997 

3 KY 51190 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) PERKINS 
181HP 27-9-2004 

4 KY 109524 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) NOBAS 
164HP 9-6-2009 

5 KY 121904 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) PERKINS 
136HP 28-11-1995 

6 KY 121902 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

PERKINS 
85HP 4-12-1992 

7 KY 121900 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

INTERNATIONAL 
106HP 25-11-1985 

8 KY 121901 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 

KOMATSU 
200HP 3-12-1992 

9 KY 121905 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 

KOMATSU-HANDMAG 
180HP 6-12-1996 

10 KY 121906 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 

LIABHERR 
180HP 5-6-1997 

11 51077 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

FIAT  
88HP 24-6-2008 

12  ΑΛΑΤΙΕΡΑ   

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων από κατολίσθηση στο επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (Ποταµιά), που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι 
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 83704/3560/04-09-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. 27/1121/21-09-2012 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. 1/2/02-01-2011 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 τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

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

7. Την 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.   
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8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθ. πρωτ. 83704/3560/04-09-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από την Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, Ιδιωτικά Μηχανήµατα, τα οποία εργάσθηκαν από τις 03-09-2012 
στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας και συγκεκριµένα στην Ποταµιά 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων από κατολίσθηση, δεδοµένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (Περιστρεφόµενη 
τσάπα), που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες.  

10. Την αριθµ. 27/1121/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, 
στον Μπαζώρα ∆ηµήτριο, της εκτέλεσης εργασιών από 03-09-2012, για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων από κατολίσθηση στο επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και συγκεκριµένα στην Ποταµιά, σύµφωνα µε την αριθµ. 
83704/3560/04-09-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισµό (Περιστρεφόµενη τσάπα), που απαιτείται για τις παραπάνω 
εργασίες. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
89607/3759/05-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90092/3454/08-10-2012 στον 
φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για 
την πληρωµή στον δικαιούχο, εργασιών από 03-09-2012, για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων από κατολίσθηση στο επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και συγκεκριµένα στην Ποταµιά σύµφωνα µε τη συνηµµένη αναλυτική 
κατάσταση ωρών εργασίας σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0814 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1190/10-10-2012) 

Εγκρίνει την κάτωθι συνολική δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0814 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την πληρωµή εργασιών 
για την αντιµετώπιση προβληµάτων από κατολίσθηση στο επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου 
Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας και συγκεκριµένα στην Ποταµιά, που εκτέλεσε σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης ο κάτωθι δικαιούχος, από 03-09-2012, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (Περιστρεφόµενη 
τσάπα), που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες, σύµφωνα µε την αριθµ. 83704/3560/04-
09-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 20/827/17-07-2012 
απόφασης ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι: 

Συνολική δαπάνη € 799,50 µε ΦΠΑ (µε αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 747,50) 
στον Μπαζώρα ∆ηµήτριο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες την 03-09-2012, για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων από κατολίσθηση στο επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και συγκεκριµένα στην Ποταµιά, µε το αριθµ. ΜΕ 116280 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (6,5 ώρες 
εργασίας Χ € 100,00 ανά ώρα εργασίας = 650,00 πλέον 149,50 ΦΠΑ 23%). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε 
να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της 
βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε 
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εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους 
συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η 
τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το 
σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η 
παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που 
υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη 
στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Βασιλείου Τσερίκη, 
σπουδαστή του Τµήµατος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ 
Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 90029/6732/08-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 90087/3453/08-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Το Τµήµα  Τεχνολογίας   Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών    του  
ΤΕΙ  Ηπείρου µε  την  από  04-10 -2012 βεβαίωση  µας γνωρίζει  ότι ο  σπουδαστής  
ΤΣΕΡΙΚΗΣ Βασίλειος του  Ιωάννη υποχρεούται να  ασκηθεί στην ειδικότητά του  συνολικά 
έξι ( 6 ) µήνες για την  απόκτηση  του πτυχίου του .  Ο ενδιαφερόµενος    µε την από 08-10-
2012 αίτησή  της  ζητάει να κάνει πρακτική άσκηση  κατά το  χρονικό  διάστηµα  από 15 – 
10 – 2012 έως  14 – 4-2013  σε υπηρεσία  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  /Π.Ε. Ιωαννίνων. Με 
την αριθµ.Φ.500/99/Ε5/69516π.ε./ 24-1-2012( ΦΕΚ  238/τ.Β/ 9-2-2012) Κοινές  αποφάσεις 
των  Υπουργών Εσωτερικών , Οικονοµικών και Παιδείας  ∆ια Βίου  Μάθησης & 
Θρησκευµάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 8 )  οκτώ  θέσεις  
για  πρακτική  άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων Η δαπάνη  για  την  
πρακτική  άσκηση  του ανωτέρω σπουδαστή ΤΣΕΡΙΚΗ  Βασίλειο  του  Ιωάννη ανέρχεται  
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στο  ποσό  #  1056,48 ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  κάλυψη  της  
αµοιβής  του , για το  χρονικό  διάστηµα  από  15  – 10 – 2012 έως  14 – 4 – 2013 , ( ήτοι  
µηνιαία δαπάνη  176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε  βάρος  των  πιστώσεων του  
Προϋπολογισµού  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Ειδικός  Φορέας   071  και   ΚΑΕ  00385)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1191/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, του Βασίλειου Τσερίκη του Ιωάννη, σπουδαστή του Τµήµατος Τεχνολογίας 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα από 15-10-2012 
έως 14-04-2013. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.056,48 πλέον εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη της 
αµοιβής της ανωτέρω σπουδάστριας, για το  χρονικό  διάστηµα  από  15-10-2012 έως 14-04-
2013 (ήτοι µηνιαία δαπάνη € 176,08 πλέον εργοδοτική εισφορά) σε βάρος των πιστώσεων 
του  προϋπολογισµού  της Περιφέρειας  Ηπείρου  (Ειδικός  Φορέας 071  ΚΑΕ  00385). 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 42ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασµό 
της Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 90119/666/08-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 90193/3458/09-08-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού 
της επετείου για τον εορτασµό της ηµέρας ίδρυσης των Ηνωµένων Εθνών, που θα γίνει, 
βάση του προγράµµατος, στις 24 Οκτωβρίου 2012 και την οποία διοργανώνει η 
Περιφέρεια Ηπείρου.  Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην έδρα της Περιφέρειας, την πόλη των 
Ιωαννίνων, κατάθεση στεφάνων από τη Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 
γίνεται µε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 37807/04-10-2012 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
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Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 150  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων 
της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει αγορά στεφάνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1192/10-10-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, της εκδήλωσης για τον εορτασµό 
της επετείου της  Ηµέρας ίδρυσης των Ηνωµένων Εθνών, που θα γίνει, βάσει του 
προγράµµατος, στις 24 Οκτωβρίου 2012, στην έδρα της Περιφέρειας, την πόλη των 
Ιωαννίνων, και περιλαµβάνει, κατάθεση στεφάνων από τον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το 
Π.∆. 304/21-09-2001 και βάσει της µε αριθ. πρωτ. 37807/04-10-2012 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους 
κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 150,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει αγορά 
στεφάνων. 

......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 43ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης µνήµης του 
Μακεδονοµάχου Παύλου Μελά 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 89038/656/08-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 90196/3459/09-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία µε το 
∆ήµο Πωγωνίου, της εκδήλωσης µνήµης του Μακεδονοµάχου Παύλου Μελά. Οι 
εκδηλώσεις περιλαµβάνουν επιµνηµόσυνη δέηση και οµιλίες αναφορικά µε τη ζωή και τη 
δράση του εθνικού µας ήρωα. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση 
αυτή υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης της τιµής που αρµόζει στους 
ήρωες συµπατριώτες µας που θυσιάστηκαν για την ειρήνη και την ελευθερία, επιβάλλεται 
από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που έχουν επικρατήσει στην 
περιοχή µας, αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ανάδειξη της ιστορίας, των ηθικών 
αξιών και του πολιτισµού, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού και πατριωτικού 
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περιεχοµένου, βοηθά στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και αναβαθµίζει το 
γενικότερο πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής. Η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις αυτού του είδους κρίνεται απαραίτητη δεδοµένου 
ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς της, αφού ο συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση 
και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι µέσα στο πλαίσιο 
των καταστατικών σκοπών της. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
700  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει 
έξοδα εκτύπωσης προσκλήσεων και φακέλων, αφισών, προµήθειας γλυκών κ.α. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1193/10-10-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία µε το ∆ήµο 
Πωγωνίου, σειρά εκδηλώσεων ευρείας απήχησης στη µνήµη του Ηπειρώτη 
Μακεδονοµάχου Παύλου Μελά, που θα πραγµατοποιηθούν στον Παρακάλαµο 
Πωγωνίου στις 13 Οκτωβρίου 2012 και περιλαµβάνουν, επιµνηµόσυνη δέηση και 
οµιλίες αναφορικά µε τη ζωή και τη δράση του εθνικού µας ήρωα. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση αυτή υπαγορεύεται από την 
ηθική υποχρέωση απόδοσης της τιµής που αρµόζει στους ήρωες συµπατριώτες µας 
που θυσιάστηκαν για την ειρήνη και την ελευθερία, επιβάλλεται από τους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που έχουν επικρατήσει στην περιοχή µας, 
αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ανάδειξη της ιστορίας, των ηθικών αξιών και του 
πολιτισµού, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού και πατριωτικού περιεχοµένου, 
βοηθά στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και αναβαθµίζει το γενικότερο 
πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις αυτού του είδους κρίνεται 
απαραίτητη δεδοµένου ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς της, αφού ο συντονισµός, η 
προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων είναι µέσα στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 700,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης, και θα καλύψει έξοδα εκτύπωσης προσκλήσεων και φακέλων, αφισών, 
προµήθειας γλυκών κ.α. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά 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 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού 
€ 48.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου».  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις αριθµ. 79022/3242 & 79025/3243/06-09-2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
µε τις οποίες εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου», για την εκτέλεση των υποέργων «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων» και 
«Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης».  

7. Την αριθµ. 25/1048/07-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων: 1) 
«Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ και 2) 
«Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού € 48.000,00 µε ΦΠΑ, του 
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έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου» και Β) οι όροι των διακηρύξεων των ανωτέρω πρόχειρων 
διαγωνισµών, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέταξε τις σχετικές µελέτες (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισµοί, τιµολόγια) και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 7919/5880/06-09-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αριθµ. 26/1070/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής του έργου του θέµατος. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
85744/6342/09-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90188/3456/09-10-2012 στον 
φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το από 25-09-
2012 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος.  

Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

« …..  Η επιτροπή, µέχρι και τη 11:00 π.µ., λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 
δέχτηκε µόνο την προσφορά του ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. ΝΤΑΚΟΥΛΑ. 
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή αποφάσισε ν το άνοιγµα της µοναδικής προσφοράς, που 
υποβλήθηκε από τον ΣΤΑΥΡΟ Ι. ΝΤΑΚΟΥΛΑ, ώστε να διαπιστωθεί αν είναι σύµφωνη µε 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και αν η προσφερόµενη τιµή είναι συµφέρουσα, σε 
σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό και εντός των ορίων 
του προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι ο ΣΤΑΥΡΟΣ Ι. ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 
κατέθεσε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Ακολούθως η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του φακέλου µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Από τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών, προέκυψε ότι το είδος που προσέφερε ο 
προαναφερόµενος καλύπτει τις τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Ακολούθως η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, η 
οποία ανήλθε στο ποσό των 48.000,00 € µε Φ.Π.Α. και είναι εντός των ορίων του 
προϋπολογισµού της Προκήρυξης. 

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

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της : 
1) την εισήγηση του Προέδρου της, 
2) ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες προϋποθέσεις δηµοσιότητας και 
3) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην περιορίζουν τις 

δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 
αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής 

διοίκησης, να κάνει τελικά αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι 
του ΝΤΑΚΟΥΛΑ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ και στην τιµή των 48.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.. ….. ». 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1194/10-10-2012) 

Α. Εγκρίνει το από 25-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού € 48.000,00 µε ΦΠΑ, 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της 
µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, ήτοι του ΝΤΑΚΟΥΛΑ Ι. ΣΤΑΥΡΟΥ, από τον έλεγχο 
της οποίας διαπιστώθηκε ότι κατέθεσε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης, το είδος που προσέφερε καλύπτει τις τεχνικές και ποιοτικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, η δε οικονοµική του προσφορά, η οποία ανήλθε στο ποσό των 
48.000,00 € µε Φ.Π.Α. είναι εντός των ορίων του προϋπολογισµού της. 

Β. Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο τη 
συµφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια λυόµενης ξύλινης 
αποθήκης», προϋπολογισµού € 48.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», σύµφωνα µε το 
από 25-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, στον ΣΤΑΥΡΟ Ι. 
ΝΤΑΚΟΥΛΑ και στην τιµή των € 48.000,00 µε Φ.Π.Α.  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ΣΤΑΥΡΟ Ι. ΝΤΑΚΟΥΛΑ, για την προµήθεια λυόµενης 
ξύλινης αποθήκης για το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, και στην τιµή των € 48.000,00 µε 
ΦΠΑ.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, εµµένοντας στο σκεπτικό που είχε 
διατυπώσει και στη λήψη των αποφάσεων της Ο.Ε. σχετικά µε τους διαγωνισµούς που 
αφορούν στα υποέργα για το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, για τη διενέργεια των οποίων είχε 
εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, επισηµαίνοντας ότι «... το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, είναι 
ένα σηµαντικό για την περιοχή έργο, που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον µια δεκαετία πριν και για 
το οποίο δεν έχουµε καµία ενηµέρωση αν τελικά έχει ολοκληρωθεί ή όχι ....».  
............................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (εκτυπωτής laser), 
για τις ανάγκες της ∆/νσης Οικονοµικού 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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το από 09-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 90199/3460/09-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια κάλυψης άµεσων αναγκών από πλευράς 
εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια ενός (1) εκτυπωτή laser 
προϋπολογισµού 360,00€ µε  Φ.Π.Α. Η προµήθεια  θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2012  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 
1723 µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1195/10-10-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ενός (1) εκτυπωτή laser για τις ανάγκες εξοπλισµού και υποστήριξης 
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των υπηρεσιών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού 
δαπάνης € 360,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) Οικ. Έτους 2012, Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 1723. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, µε µισθωµένες γραµµές, ΤΑΧΙ, για το σχολικό έτος 2012-2013.   

 

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. 1/2/02-01-2011 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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. 
και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 
94 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και συγκεκριµένα του άρθρου 94 
παρ. 4 υπ΄ αριθµ. 18, µε το οποίο στο άρθρο 75 του Κ∆Κ στον τοµέα «Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού» προστίθεται σαν αρµοδιότητα η µεταφορά µαθητών από τον 
τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
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σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και 
καλλιτεχνικών και λυκείων. 

8. Την αριθµ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ∆ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011) και τις αριθµ. 
39 και 46 εγκύκλιους (αριθµ. πρωτ. 35254/28-06-2011 και 39711/07-09-2011 αντίστοιχα) 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Την 171/05-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, για το σχολικό 
έτος 2012-2013, σύµφωνα µε το οποίο, οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο 
διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, 
για το σχολικό έτος 2012-2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28-7-2011 
(Β΄1701). Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν µέχρι την έναρξη 
του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από 
τους ∆ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως 
του Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι 30-6-2013, των 
οικείων συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν.4071/2012 (Α΄85), εφαρµοζοµένων αναλόγως. Σε 
περίπτωση κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ∆ήµους, οι συµβάσεις 
που συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο 
κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων. 

10. Την υπ΄ αριθµ. Εγκύκλιο 47/06-09-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταφορά 
µαθητών σχολικού έτους 2012-2013, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου» όπου αναγράφεται ότι οι συµβάσεις που παρατείνονται, 
κατά τα προβλεπόµενα, εκτελούνται µέχρι τη λύση τους µε κόστος το οποίο 
διαµορφώνεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012.  

11. Την αριθµ. 9/42/10-9-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε θέµα 
«Μεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2012-2013»,  σύµφωνα µε την οποία παρατείνονται  
οι συµβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, για τα 
δροµολόγια εκείνα που είναι αδύνατο για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους 
Καλλικρατικούς ∆ήµους της.  

12. Την αριθµ. 27/1111/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ, ΚΤΕΛ), µε τις υπ’ αριθµ. 81281/6034/13-09-2012 & 84165/6245/20-09-
2012 αποφάσεις  του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες 
µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να 
καλύψουν τα δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών οδηγών. 

13. Τις υπ’ αριθµ. 85406/6321/25-09-2012 & 87927/6544/2-10-2012 αποφάσεις  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την κατεπείγον ανάθεση των δροµολογίων στους νέους 
οδηγούς. 

14. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
90145/6744/09-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90191/3457/09-10-2012 στον 
φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«…. έχοντας υπόψη: …… 24. Τις νέες ανάγκες που προέκυψαν για τη µεταφορά 
µαθητών  σχολικού έτους 2012-2013, µε αποτέλεσµα πολλά από τα υφιστάµενα 
δροµολόγια να έχουν τροποποιηθεί-αναπροσαρµοστεί, προς εξυπηρέτηση των µαθητών 
που χρήζουν µεταφοράς. 25.Την ανάγκη για άµεση – κατεπείγον ανάγκη, αντικατάσταση 
των µεταφορέων που δηλώνουν παραίτηση µε νέους οδηγούς, που θα αναλάβουν τα 
δροµολόγια τους καθώς και την  ανάθεση των νέων δροµολογίων που απαιτούνται, για 
το σχολικό έτος 2012-2013 ώστε να έχουν οι µαθητές µεταφορικό µέσο που να καλύπτει 
την ανάγκη µεταφοράς τους από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο που οφείλουν να 
φοιτούν και αντίστροφα. 26.Την άµεση και ασφαλή µεταφορά των µαθητών, που 
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κατοικούν µακριά από την έδρα του σχολείου τους, στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν 
και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2012-2013. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
παρακαλούµε να µας εγκρίνετε: α) Τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε 
∆ηµόσιας χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς 
µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν 
τα δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών οδηγών (συνηµµένος πίνακας 
δροµολογίων). β) σε περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες, την δυνατότητα ένταξης 
των  µαθητών αυτών που χρήζουν µεταφοράς, όπου αυτό είναι εφικτό, σε δροµολόγια 
που ήδη εκτελούνται ή τη δηµιουργία νέων δροµολογίων για τα οποία θα εισηγηθούµε 
όταν αυτά απαιτηθούν την έγκρισή τους. Σε περίπτωση δε αδυναµίας εύρεσης 
µεταφορέα, (µε δεδοµένο ότι καλούµαστε σε δροµολόγια που δίνονται παραιτήσεις των 
οδηγών που τα εκτελούσαν µέχρι την 30η Ιουνίου του 2012, καθώς και σε νέα 
δροµολόγια που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες να ακολουθήσουµε τις 
κείµενες διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011 (Β΄1701) όπου αναγράφεται ότι η 
εκτέλεση µεταφοράς µαθητών πραγµατοποιείται µε κάθε κατάλληλο µεταφορικό µέσο 
δηµόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς µεταφοράς,) τη δυνατότητα 
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 46/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. της ενεργοποίησης της 
διαδικασίας του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-2011 (ΦΕΚ  1701 Β΄/01-08-2011), 
σύµφωνα µε την οποία αν η µεταφορά των µαθητών είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονοµικά 
ασύµφορη, στους δικαιούχους µαθητές να καταβάλλονται τα επιδόµατα από τους 
οικείους δήµους (στα όρια του οποίου ανήκει το σχολείο). γ) την τροποποίηση, 
αναπροσαρµογή, στο δροµολόγιο που εκτελεί από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο 
Σπανός Βασίλειος, από Θεοτόκος – Κεφαλοχώρι στο Γυµνάσιο και Λύκειο Κόνιτσας και 
αντίστροφα, µε 84 χλµ και ηµερήσια τελική αποζηµίωση στα 110,59 €, όπως αυτό είχε 
αναγραφεί στην υπ αριθµ. 81281/6034/13-09-2012 απόφαση µας, για κατεπείγον 
ανάθεση δροµολογίου, καθώς και στην υπ΄αριθµ. 84167/6246/20-09-2012 εισήγησή µας, 
προς την Οικονοµική Επιτροπή σε Κεφαλοχώρι προς Γυµνάσιο Κόνιτσας και αντίστροφα 
µε 35 χλµ και ηµερήσια αποζηµίωση 52,95 €. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) στον ειδικό φορέα 191/0821 
για την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση αντίστοιχα.». Στην 
εισήγηση επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας δροµολογίων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1196/10-10-2012) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013 και ειδικότερα, 
λαµβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες που προέκυψαν για τη µεταφορά µαθητών, µε 
αποτέλεσµα πολλά από τα υφιστάµενα δροµολόγια να έχουν τροποποιηθεί-
αναπροσαρµοστεί, προς εξυπηρέτηση των µαθητών που χρήζουν µεταφοράς, την 
κατεπείγουσα ανάγκη για άµεση αντικατάσταση των µεταφορέων που δηλώνουν παραίτηση, 
µε νέους οδηγούς, που θα αναλάβουν τα δροµολόγια τους, καθώς και την  ανάθεση των 
νέων δροµολογίων που απαιτούνται, για το σχολικό έτος 2012-2013 ώστε να έχουν οι 
µαθητές µεταφορικό µέσο που να καλύπτει την ανάγκη µεταφοράς τους από τον τόπο 
κατοικίας τους στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα και για την άµεση και 
ασφαλή µεταφορά των µαθητών, που κατοικούν µακριά από την έδρα του σχολείου τους, 
στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2012-2013, 

Α. Εγκρίνει τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις 
αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα δροµολόγια όπου 
υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών οδηγών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα, ως εξής:  
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ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓ
ΕΛΜΑΤΙ
ΚΟ 
ΓΥΜΝ 

Β 

Λουκή 
Ακρίτα 36-
Χριστίδη 7-
Καποδιστρί
ου 30 πρωί 
-µεσηµέρι 

3 13 1,5 28,98 ΛΩΛΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

25,88 21,48 25/9/2012 ΤΑΧΙ ΤΑΕ 
5944 

ΝΕΟ 
∆ΡΟΜ. 
Α.Μ.Ε.Α 

2 
3ο ΝΗΠ 
ΑΝΑΤΟ
ΛΗΣ 

Α 

Κατσικάς 
(Κ. Παλαµά 
11∆)-
Παπαναστ
ασίου 80 
Ανατολή 

2 22 1,5 40,32 ΛΩΛΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

35,58 29,53 25/9/2012 ΤΑΧΙ ΤΑΕ 
5944 

ΝΕΟ 
∆ΡΟΜ. 
Α.Μ.Ε.Α 

3 

1ο 6/Θ 
ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤ
ΙΚΟ 

Α Καλέντζι  1 72 1,5 103,32 ΦΙΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

92,30 76,61 8/10/2012 ΤΑΧΙ ΤΑΕ 
5942 

ΑΝΤΙΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΗ ΙΧ 
ΠΟΥ 
∆ΗΛΩΣΕ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣ
Η Α.Μ.Ε.Α 

4 

ΙΩΑΝΝΙ
ΝΑ 1ο & 
6ο 
ΕΠΑΛ 

Β Ζωοδόχος 2 24 1,5 53,55 ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 

46,72 38,78 1/10/2012 ΤΑΧΙ ΤΑΕ 
6146 

ΝΕΟ 
∆ΡΟΜ. 

5 ΕΣΠΕΡΙ
ΝΟ ΛΥΚ 

Β 

Μπάφρα-
Νεοκαισάρ
εια 
προσέλευσ
η -
αποχώρησ
η 

4 20 1,5 37,80 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΡΕΣΤΗΣ 

34,02 28,24 2/10/2012 ΤΑΧΙ ΤΑΕ 
6152 
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∆ΡΟΜ. 

6 

ΕΣΠΕΡΙ
ΝΟ 
ΛΥΚ-2ο 
ΕΣΠΕΡΙ
ΝΟ 
ΕΠΑΛ 

Β 

Κατσικά-
Μπάφρα-
Κοσµηρά -
Πεδινή 

4 48 1,5 73,08 ΣΙΜΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

65,77 54,59 2/10/2012 ΤΑΧΙ ΤΑΕ 
6135 

ΝΕΟ 
∆ΡΟΜ. 

7 
ΓΥΜΝ. 
ΑΝΑΤΟ
ΛΗΣ 

Β 
Μπάφρα-
Νεοκαισάρ
εια 

3 18 1,5 35,28 ΤΑΤΣΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

31,75 26,35 5/10/2012 ΤΑΧΙ ΤΑΕ 
6193 

ΝΕΟ 
∆ΡΟΜ. 

8 ΕΠΑΣ Β Άνω 
Πεδινά 1 70 1,5 100,80 ΦΛΩΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
90,72 75,30 2/10/2012 ΤΑΧΙ ΤΑΕ 

5973 
ΝΕΟ 
∆ΡΟΜ. 

 

Β. Εγκρίνει, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες, την ένταξη των µαθητών που 
χρήζουν µεταφοράς, όπου αυτό είναι εφικτό, σε δροµολόγια που ήδη εκτελούνται, ή τη 
δηµιουργία νέων δροµολογίων, τα οποία θα εγκριθούν µε νεότερη απόφαση της Ο.Ε. 
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Σε περίπτωση δε αδυναµίας εύρεσης µεταφορέα, θα ενεργοποιηθεί, σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ. 46/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., η διαδικασία του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-
2011 (ΦΕΚ 1701 Β΄/01-08-2011), σύµφωνα µε την οποία, αν η µεταφορά των µαθητών είναι 
αδύνατη ή κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη, στους δικαιούχους µαθητές να καταβάλλονται τα 
επιδόµατα από τους οικείους ∆ήµους (στα όρια του οποίου ανήκει το σχολείο), µε δεδοµένο 
ότι, για τα δροµολόγια που δηλώνονται παραιτήσεις των µεταφορέων που τα εκτελούσαν 
µέχρι 30-06-2012, καθώς και για τα νέα δροµολόγια που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τις 
νέες ανάγκες, ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011 (Β΄1701), σύµφωνα µε την 
οποία: «η εκτέλεση µεταφοράς µαθητών πραγµατοποιείται µε κάθε κατάλληλο µεταφορικό 
µέσο δηµόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς µεταφοράς». 

Γ. Εγκρίνει την τροποποίηση – αναπροσαρµογή στο δροµολόγιο που εκτελεί από την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Σπανός Βασίλειος (από Θεοτόκος – Κεφαλοχώρι στο 
Γυµνάσιο και Λύκειο Κόνιτσας και αντίστροφα), όπως αναγράφηκε και στη σχετική αριθµ. 
27/1111/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, το οποίο διαµορφώνεται όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:  
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Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), Ε.Φ. 191 ΚΑΕ 0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση 
και Ε.Φ. 192 ΚΑΕ 0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση αντίστοιχα 

....................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

        7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 90492/671/09-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 90509/3476/09-10-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «… Με την από 8-10-2012 αίτηση τους που απηύθυναν  προς τον Κο 
Περιφερειάρχη Ηπείρου ο Ιωάννης Νικόπουλος ( Γενικός ∆ιευθυντής της ∆/νσης ∆ηµόσιας  
Υγείας) και η Ολγα Ζήση (Προισταµένη της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας ) ζήτησαν την 
νοµική τους εκπροσώπηση ενώπιον του Τριµελούς  Πληµµελειοδικείου  Ιωαννίνων  από 
τον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή της (Π.Ε Ιωαννίνων ) κατά τη δικάσιµο της 23-10-2012. 
Επειδή, λάβαµε γνώση του φακέλου και η υπόθεση για την οποία ζητάνε την νοµική 
στήριξη οι ανωτέρω, εµπίπτει στο περιεχόµενο της παρ.5 περ. στ  του άρθρου 244 
Ν.3852/2010, ως νοµική υπηρεσία εισηγούµαστε θετικά για την νοµική τους εκπροσώπηση 
κατά τα οριζόµενα στο νόµο.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1197/10-10-2012) 

Εγκρίνει τη νοµική εκπροσώπηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου: Ιωάννη 
Νικόπουλου, Γενικού ∆ιευθυντή της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας και Όλγας 
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Ζήση, Προϊσταµένης της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
από τον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή της Π.Ε Ιωαννίνων, κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ενώπιον του 
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιµο της 23ης Οκτωβρίου 2012, στην 
υπόθεση µε αρ. εκθ. 21 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 και 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 4071/2012 και βάσει της θετικής εισήγησης της 
Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου (που περιλαµβάνεται στο αριθµ. πρωτ. 
90492/671/09-10-2012 έγγραφό της) σύµφωνα µε την οποία: «…Επειδή, λάβαµε γνώση του 
φακέλου και η υπόθεση για την οποία ζητάνε την νοµική στήριξη οι ανωτέρω, εµπίπτει στο 
περιεχόµενο της παρ.5 περ. στ  του άρθρου 244 Ν.3852/2010, ως νοµική υπηρεσία 
εισηγούµαστε θετικά για την νοµική τους εκπροσώπηση κατά τα οριζόµενα στο νόµο.». 
................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

      7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/03-10-2012 της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της 
πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο 
του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIAT IC AREA)», ο 
οποίο απέβη άγονος, και έγκριση επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις.   
 
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, 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. 
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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 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 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 90392/3364/09-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90473/3474/09-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται το Νο 1/03-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά και εισηγείται την µαταίωσή του. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
επανάληψής του διαγωνισµού, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και επισυνάπτει 
το σχέδιο της επαναληπτικής διακήρυξης του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1198/10-10-2012) 

− Εγκρίνει το Νο 1/03-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 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 το οποίο, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
πρώτη συνεδρίαση της 03ης/10-2012 δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, εισηγείται την 
µαταίωση του διαγωνισµού. 

− Ματαιώνει τον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το Νο 1/03-10-2012 Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και απέβη άγονος. 

− Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου 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, που 
συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε), µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη 
τιµή και µε χρονική διάρκεια µέχρι 31-12-2013, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της 
εγκεκριµένης διακήρυξης, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην επαναληπτική διακήρυξη του 
διαγωνισµού που συντάχθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 90392/3364/09-10-2012 εισήγηση Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Ιωάννου Αθηνά ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, µε το σκεπτικό που είχε 
διατυπώσει και στην αριθµ. 24/958/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως 
εξής: «Ήδη από την πρώτη ∆ράση του έργου ADRIMOB που δηµοπρατήθηκε, δηλ. για 
την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, είχαµε εκφράσει τις 
επιφυλάξεις µας για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού 
(αριθµ. 5/163/13-02-2012 8/253/14-03-2012 και 11/403/23-04-2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής). Λαµβάνοντας υπόψη και τα προβλήµατα που συνεχίζουν να 
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εµφανίζονται στις διακηρύξεις, αλλά και στις διαδικασίες των διαγωνισµών των τριάντα και 
πλέον συγχρηµατοδοτούµενων έργων που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
είναι πλέον άµεση η αναγκαιότητα για συγκρότηση οµάδας υπηρεσιακών στελεχών σε 
επίπεδο ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε να επεξεργάζονται εγκαίρως 
και στα πλαίσια των έργων, συνολικά, σχέδιο διακηρύξεων, µε δεδοµένο το ευρύ θεσµικό 
πλαίσιο που ισχύει για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, πολύ δε περισσότερο για τα 
διασυνοριακά. Αυτό θα  βοηθούσε στη καλύτερη λειτουργία τόσο των υπηρεσιακών όσο 
και των αιρετών οργάνων.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
24/958/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB,  στη σχετική αριθµ. 16/68/12-9-
2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που µειοψήφησε « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα 
προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία 
του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων». 

...................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

        7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική µελέτη έργων 
ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα - Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. 
Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 (χωρίς Φ.Π.Α.).   
 

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

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

4. 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». 

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

6. 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/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

7. Το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και την αρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
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για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

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

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

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89193/4075/09-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 90338/3472/09-10-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, Α) από τους υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. 
Πρέβεζας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα 
από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 08-10-2012 Πρακτικό που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε 
το αριθµ. πρωτ. 35/03-10-2012 έγγραφό του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1199/10-10-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης 
της µελέτης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική 
µελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα - Αγιά της 5ης επαρχιακής 
οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία 
είναι ενταγµένη στο Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας: Α) 
από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού 
της µελέτης, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 08-10-2012 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – 
Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε το αριθµ. πρωτ. 35/03-10-
2012 έγγραφό του, 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Σοφία Παπαγεωργίου του Ανδρέα, ως Πρόεδρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. µε Α.∆.Τ. 
Χ960599 µε αναπληρωτή τον Αγαθάγγελο Καλτσίδη του Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό 
Π.Ε. µε Α.∆.Τ.  Α.Ζ. 747408 
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2. Ουρανία Κονταράτου του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Α.∆.Τ. ΑΒ621081 µε 
αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Κατσιµπόκη του Ηλία, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε Α.∆.Τ. 
ΑΒ621020 και  

3. Ευάγγελος Νικολάου του Σπυρίδωνα, Γεωλόγο Μηχανικό µε Α.∆.Τ. ΑΒ621313 
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου-Επιτροπή Ν. 
Πρέβεζας, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Ηλιόπουλο του Θεοδώρου 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό µε Α.∆.Τ. ΑΕ286253 

Β. Ορίζει γραµµατέα της Επιτροπής την Ελένη Κατωπόδη του Ζώη, µε Α.∆.Τ. Ξ 624355 
Εργοδηγό ∆.Ε., µε αναπληρώτρια την Θεοδοσία Κλεισούρα του Αλεξάνδρου, µε Α.∆.Τ. ΑΖ 
246094 Εργοδηγό Τ.Ε. 

Γ. Καθορίζει σε είκοσι (20), τον µέγιστο αριθµό των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της. 

 
Ο ∆ιαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική µελέτη έργων ανάσχεσης βραχοπτώσεων 
τµήµατος Ανθούσα - Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», θα διεξαχθεί στα Γραφεία 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πρέβεζα, την 
24-10-2012 και ώρα 9.00 π.µ.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του, να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα 
έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πρέβεζα 08-10-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –  
                 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 08-10-2012 και ώρα 09 : 00 π.µ. στο Γραφείο του Προϊσταµένου του 
Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας  
σε δηµόσια συνεδρίαση  και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας  κ.κ. :  Χαράλαµπου Μπούρα 
Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε και Ελένης Κατωπόδη Εργοδηγού διενεργήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 
4024/2011 (ΦΕ.Κ. 226 / τ. Α΄ / 27-10-2011) και την υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21508/ 04-11-2011 
(Φ.Ε.Κ. 2540/τ. Β΄/07-11-2011) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, από τον ∆ηµήτριο Κρητικό Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. µε Β΄ β.  Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, κλήρωση 
για τον ορισµό των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για τη διενέργεια δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου µελετητή για την εκπόνηση της µελέτης  «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική µελέτη έργων 
ανάσχεσης βραχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα – Αγιά της 5ης Επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού 58.978,95 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α., που θα γίνει την 24-10-2012 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 
9: 00 π.µ. στα γραφεία της ανωτέρω Υπηρεσίας. 

Η κλήρωση διενεργήθηκε µε κλήρους, σε καθένα εκ των οποίων αναγράφεται ο αύξων αριθµός , ο 
οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της από 08-10-2012 Κατάστασης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Πρέβεζας, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. 

Αρχικά διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο (2) εκ των τριών (3) τακτικών µελών της 
ανωτέρω Επιτροπής (τα άλλο τακτικό µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα 
Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το υπ’ αριθ. πρωτ. 35/2012 έγγραφο Επιτροπής N. Πρέβεζας / Τµήµα 
Ηπείρου / Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της προαναφερόµενης 
Μελέτης). 

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της Υπηρεσίας 
µας ως τακτικά µέλη της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1. Σοφία Παπαγεωργίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β., Πρόεδρος 
2. Ουρανία Κονταράτου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε   ∆΄ β., Μέλος 
Εν συνεχεία διενεργήθηκε κλήρωση για τον ορισµό των δύο (2) εκ των τριών (3) αναπληρωµατικών  

µελών της ανωτέρω Επιτροπής (τα άλλο αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχει ορισθεί από 
το Τ.Ε.Ε. / Τµήµα Ηπείρου / Επιτροπή Πρέβεζας µε βάση το υπ’ αριθ. Πρωτ. 35/2012 έγγραφο Επιτροπής N. 
Πρέβεζας / Τµήµα Ηπείρου / Τ.Ε.Ε. για τη συµµετοχή στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της 
προαναφερόµενης Μελέτης). 

Από την κλήρωση που έγινε αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της Υπηρεσίας 
µας ως αναπληρωµατικά της Επιτροπής διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας : 

1.  Αγαθάγγελος Καλτσίδης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β , Αναπληρωτής Πρόεδρος 
2.  Κωνσταντίνος Κατσιµπόκης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  ∆΄ β, Αναπληρωµατικό Μέλος  

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων 
 

∆ηµήτριος Κρητικός 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε Β΄ β. 

 
Οι υπάλληλοι : 

 
 

          Χαράλαµπος Μπούρας                                                         Ελένη Κατωπόδη   
             Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.                                                           Εργοδηγός 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 89955/3446/08-10-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων Τρουµπάτας Σπυριδούλας, Βένου Σταύρου & 
Τρουµπούκη Μάριου, υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του Υ.Α.Α. & 
Τροφίµων µε Θέµα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην Τουρκία». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7588/10-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
90666/3479/10-10-2012 στον φάκελο 15/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης, των υπαλλήλων - Κτηνιάτρων του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας Τρουµπάτας Σπυριδούλας, Βένου Σταύρου & Τρουµπούκη Μάριου στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του Υ.Α.Α. & Τροφίµων µε 
Θέµα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων στην Τουρκία». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1200/10-10-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των κτηνιάτρων Τρουµπάτας Σπυριδούλας, Βένου Σταύρου & 
Τρουµπούκη Μάριου, υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη για τη συµµετοχή τους σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο του Υ.Α.Α. & Τροφίµων µε Θέµα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών 
προϊόντων στην Τουρκία», που θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2012, καθώς και τη 
σχετική δαπάνη ποσού περίπου € 40,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των 
ανωτέρω υπαλλήλων, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

      7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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