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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/22-01-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός 
Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 
Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 
Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 
 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν 
οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα µέλη αυτής, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακοί Σύµβουλοι. 

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. 
5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).     

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

1. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Α) 
Γεωργάκη Γεωργίου και Σταµούλη Λαµπρινής στη Θεσσαλονίκη, από 23/01/2013 έως 
25/01/2013 και Β) Καραπέτσιου Χρυσάνθης στη Θεσσαλονίκη, από 28/01/2013 έως 
30/01/2013 έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των εγκαταστάσεων 
παρασκευασµάτων κρέατος, κιµά, τεµαχισµού και προϊόντων µε βάση το κρέας» που 
διοργανώνει ο ΕΦΕΤ 
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2. Έγκριση ανάθεσης της προµήθειας γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χάρτου, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2013. 

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

4. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων µεταφοράς και διαµονής χορευτικών 
συγκροτηµάτων στην Αθήνα, προκειµένου να συµµετάσχουν στην «Γιορτή Πίτα του 
Ηπειρώτη» από 25 έως 27/01/2013, ως εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

5. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Κωνσταντινούπολη, για υπηρεσιακούς λόγους, προκειµένου να παραβρεθεί στην ∆ιεθνή 
Τουριστική Έκθεση ΕΜΙΤΤ 2013 η οποία διεξάγεται από τις 24 έως 27 Ιανουαρίου 2013 
και στην οποία συµµετέχουν τουριστικοί φορείς της Ηπείρου.  

6. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

7. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. Πεδινής 
και στο Τ.∆. Κοσµηράς του ∆ήµου Μπιζανίου», αναδόχου Κ/ξίας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- 
ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 30-04-2013. 

8. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση Γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου Κ/Ξ.«Ηλίας 
Κατσιµπόκης – Γεώργιος Μυριούνης», µέχρι την 31-05-2013. 

9. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 16-01-2013, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 5241/233/17-01-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, προκειµένου να αντιµετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις σε διάφορες 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων (χιονοπτώσεων)  
που επικράτησαν σ’ αυτές. 

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’ αυτού, συζητήθηκε και 
λήφθηκε απόφαση για το εξής θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, από 19 έως 20 Ιανουαρίου 2013, για υπηρεσιακούς λόγους.  

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 18-01-
2013 συνεδριάσεως.  

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

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων 
Α) Γεωργάκη Γεωργίου και Σταµούλη Λαµπρινής στη Θεσσαλονίκη, από 23/01/2013 
έως 25/01/2013 και Β) Καραπέτσιου Χρυσάνθης στη Θεσσαλονίκη, από 28/01/2013 έως 
30/01/2013 έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των εγκαταστάσεων 
παρασκευασµάτων κρέατος, κιµά, τεµαχισµού και προϊόντων µε βάση το κρέας» που 
διοργανώνει ο ΕΦΕΤ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα 
αριθµ. πρωτ. 559/17-01-2013 και 594/18-01-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 
4891/157/17-01-2013 και 5483/194/18-01-2013 αντίστοιχα στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Α) Γεωργάκη Γεωργίου και Σταµούλη 
Λαµπρινής στη Θεσσαλονίκη, από 23/01/2013 έως 25/01/2013 και Β) Καραπέτσιου 
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Χρυσάνθης στη Θεσσαλονίκη, από 28/01/2013 έως 30/01/2013, για τη συµµετοχή τους σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των εγκαταστάσεων 
παρασκευασµάτων κρέατος, κιµά, τεµαχισµού και προϊόντων µε βάση το κρέας» που 
διοργανώνει ο ΕΦΕΤ και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/52/22-01-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των κάτωθι υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, για 
τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη µε θέµα 
«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των εγκαταστάσεων παρασκευασµάτων κρέατος, κιµά, 
τεµαχισµού και προϊόντων µε βάση το κρέας» που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ, ως εξής: 
 
Α) Μετακίνηση των υπαλλήλων Γεωργάκη Γεωργίου και Σταµούλη Λαµπρινής, από 
23/01/2013 έως 25/01/2013, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 450,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης αυτών, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 292 ΚΑΕ 5329 και  
 
Β) Μετακίνηση της υπαλλήλου Καραπέτσιου Χρυσάνθης, από 28/01/2013 έως 30/01/2013, 
καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 220,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
αυτής, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 292 ΚΑΕ 5329. 
............................................................................................................................................................. 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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 2ο 

Έγκριση ανάθεσης της προµήθειας γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χάρτου, για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 4962/524/17-01-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 5072/158/17-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα εξής: «…. Σας γνωρίζουµε ότι η συνολική 
δαπάνη για την προµήθεια γραφικών ειδών και φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013, 
προϋπολογιστικά εκτιµώµενη, ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € για τη γραφική ύλη 
και 15.000,00 € για το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 
δηλαδή εντός των ορίων που επιτρέπουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρ΄ 
όλα αυτά, η υπηρεσία µας, για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά 
και προστασίας των συµφερόντων και του κύρους της υπηρεσίας, προέβη στη 
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διαδικασία συλλογής προσφορών, για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, για 
την προµήθεια των παραπάνω ειδών. Μετά τα παραπάνω, παρακαλούµε για τις δικές 
σας ενέργειες, σε ότι αφορά:α) την ανάθεση της προµήθειας γραφικής ύλης και την 
έγκριση σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε τη λίστα ειδών που ήταν εξαρχής 
προκαθορισµένη, στην ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-∆ΑΦΝΗ (CENTRAL H-D)  και στην 
τιµή των 12.826,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., της οποίας η 
προσφορά ήταν η συµφερότερη οικονοµικά και β) την ανάθεση της προµήθειας 
φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4 και την έγκριση σύναψης σύµβασης, στην ΠΡΟΚΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε. και στην τιµή των 2,69 €, ανά πακέτο 500 φύλλων, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α., για χαρτί φωτοαντιγραφής Α4 80 γρ. MULTI COPY 
ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, της οποίας η προσφορά ήταν η συµφερότερη οικονοµικά.». Στην ανωτέρω 
εισήγηση επισυνάπτονται τρεις (3) προσφορές για την γραφική ύλη και τέσσερις (4) 
προσφορές για το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/53/22-01-2013) 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, στην ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-∆ΑΦΝΗ 
(CENTRAL H-D) και στην τιµή των € 12.826,00 µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α., της οποίας η προσφορά ήταν η συµφερότερη οικονοµικά, βάσει της διαδικασίας 
συλλογής κλειστών προσφορών που διενήργησε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και σύµφωνα µε τη λίστα γραφικών ειδών που ήταν 
εξαρχής προκαθορισµένη και  

Εγκρίνει την σύναψη συµβάσεως µε την ΧΑΡΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-∆ΑΦΝΗ (CENTRAL H-D), για 
την προµήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε ποσό € 12.826,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων).  

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, στην εταιρεία «ΠΡΟΚΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.», και στην τιµή των € 2,69 ανά πακέτο 500 φύλλων, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., για χαρτί φωτοαντιγραφής Α4 80 γρ. MULTI COPY ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, της 
οποίας η προσφορά ήταν η συµφερότερη οικονοµικά, βάσει της διαδικασίας συλλογής 
κλειστών προσφορών που διενήργησε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και  

Εγκρίνει την σύναψη συµβάσεως µε την εταιρεία «ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», για την προµήθεια 
φωτοαντιγραφικού χάρτου Α4 80 γρ. MULTI COPY ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε τιµή € 2,69 πλέον 
ΦΠΑ ανά πακέτο 500 φύλλων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1111 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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 3ο 

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

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 
σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και 
καλλιτεχνικών και λυκείων. 
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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. Την αριθµ. 29/1196/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκαν τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και οι 
αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα δροµολόγια όπου 
υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών οδηγών και Β) εγκρίθηκε η 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). 

14. Την αριθµ. 30/1231/24-10-2012 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. 93050/7053/16-10-2012 & 93667/7090/18-10-
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. 

15. Την αριθµ. 35/1436/07-12-2012 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. 101597/7720/12-11-2012 και 105464/7992/28-
11-2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες 
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µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να 
καλύψουν τα δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών οδηγών. 

16. α) Την υπ’ αριθµ. 1404/333/7-1-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την 
κατεπείγον ανάθεση των δροµολογίων στους νέους οδηγούς, για την τροποποίηση 
δροµολογίων σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν καθώς και την λύση 
αυτοδίκαια και αζηµίως ορισµένων συµβάσεων που συνάφθηκαν από την Περιφέρεια, β) 
την όµοια υπ’ αριθµ. 1980/371/08-01-2013 απόφαση για την λύση αυτοδίκαια και αζηµίως 
ορισµένων συµβάσεων ΑΜΕΑ, που συνάφθηκαν από την Περιφέρεια, γ) την όµοια υπ’ 
αριθµ. 1424/336/07-01-2013 απόφαση για την τροποποίηση δροµολογίων του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων σύµφωνα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν, δ) την 
όµοια υπ’ αριθµ. 1401/332/07-01-2013 απόφαση για την αλλαγή του µεταφορικού µέσου 
του Σιούπολη Θεόδωρου για την επιστροφή ενός νηπίου από το ∆ηµοτικό Κεφαλοβρύσου 
στη Ρουψιά και ε) την όµοια υπ’ αριθµ. 4839/51/17-01-2013 απόφαση για ανάθεση νέου 
δροµολογίου στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων για τη µεταφορά δεκατριών (13) 
µαθητών από το ∆ίστρατο στο Γυµνάσιο –Λύκειο –ΕΠΑΛ Κόνιτσας. 

17. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5030/529/17-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 5159/189/17-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται, βάσει: «… α) των ανωτέρω 
αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου, β) των νέων αναγκών 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, γ) της ανάγκης για άµεση – κατεπείγον 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,…» την έγκριση των νέων και τροποποιηµένων 
δροµολογίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/54/22-01-2013) 

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 την τροποποίηση από την 8η Ιανουαρίου έτους 2013 των δροµολογίων που εκτελεί 
το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων, ως εξής: 

1. Το δροµολόγιο «Παρακάλαµος – Κουκλιούς, µε διπλή επιστροφή το µεσηµέρι, στο 
Γυµνάσιο - Λύκειο ∆ολιανών – ∆ηµ. Παρακαλάµου και αντίστροφα», επεκταθεί έως την 
Ιεροµνήµη, για να καλυφθεί η µεταφορά ενός µαθητή για το ∆ηµοτικό σχολείο 
Παρακαλάµου και αντίστροφα µετά από παραίτηση του οδηγού που το εκτελούσε. 
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Το ως άνω νέο δροµολόγιο που θα εκτελείται από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ θα είναι από 
Ιεροµνήµη - Παρακάλαµος – Κουκλιούς, µε διπλή επιστροφή το µεσηµέρι, στο Γυµνάσιο - 
Λύκειο ∆ολιανών – ∆ηµ. Παρακαλάµου και αντίστροφα, µε αναπροσαρµογή των 
χιλιοµέτρων, από 62 χλµ στα 72 χλµ και η ηµερήσια αποζηµίωση θα διαµορφωθεί στα 
180,43 € από 158,02 € που ήταν µέχρι 31-12-2012.  

2. Το δροµολόγιο «Σκλίβανη-Πεστά-Πέρδικα-Μυροδάφνη στο Γυµνάσιο Μπιζανίου - 3ο 
ΕΠΑΛ-6ο ΕΠΑΛ-Λύκειο Πεδινής και αντίστροφα», τροποποιείται σε «Τέροβο-Σκλίβανη-
Πεστά-Πέρδικα-Μυροδάφνη στο Γυµνάσιο Μπιζανίου -3ο ΕΠΑΛ-6ο ΕΠΑΛ-Λύκειο Πεδινής 
– ∆ηµ. Πεδινής  και αντίστροφα», µε αναπροσαρµογή των χιλιοµέτρων, από 108 χλµ. στα 
123 χλµ και η ηµερήσια αποζηµίωση θα διαµορφωθεί στα 292,95  € από 258,99 € που 
ήταν µέχρι 31-12-2012. 

Β) Εγκρίνει την ανάθεση στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων, από την 21η Ιανουαρίου έτους 
2013, του δροµολογίου µεταφοράς συνολικά δεκατριών (13) µαθητών, από το ∆ίστρατο, στο 
Γυµνάσιο (8 µαθητές), στο Λύκειο (3 µαθητές) και στο ΕΠΑΛ της Κόνιτσας (2 µαθητές). Το 
δροµολόγιο θα εκτελείται µόνο µια φορά την εβδοµάδα (κάθε ∆ευτέρα πρωί) επειδή τις 
υπόλοιπες µέρες οι µαθητές διαµένουν στην Εστία της Κόνιτσας. Τα έµφορτα χιλιόµετρα του 
µονού δροµολογίου είναι 55 χλµ. και η αποζηµίωση θα ανέλθει στα 142,66 €. 

Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω αναπροσαρµογές των δροµολογίων θα ισχύσουν µέχρι την λήξη 
του σχολικού έτους 2012-2013. 

Γ) Εγκρίνει την ανάθεση των κάτωθι δροµολογίων, λόγω αδυναµίας των προηγούµενων 
µεταφορέων να τα εκτελέσουν, σε νέους οδηγούς ∆Χ αυτοκινήτων, ως εξής:  

1. Στον Λαγό ∆ηµήτριο, µε το υπ’ αριθµ. ΤΑΕ 5994, το δροµολόγιο από ∆ροσοχώρι- 
Κουτσελιό, στα Ιωάννινα (Εσπερινό Λύκειο)-2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ και αντίστροφα, µε 
ηµερήσια αποζηµίωση 52,80 € όση και του Λαδόπουλου Ηλία που το εκτέλεσε µέχρι 21-
12-2012.  

2. Στον Παΐλα Απόστολο, µε το υπ’ αριθµ. ΤΑΕ 6205, το δροµολόγιο µεταφοράς έξι (6) 
µαθητών από Ανθοχώρι στο Γυµνάσιο -Λύκειο Χρυσοβίτσας και αντίστροφα, µε ηµερήσια 
αποζηµίωση 89,49 € όση και του  ∆άλλα Παναγιώτη που το εκτέλεσε µέχρι 21-12-2012. 

3. Στον Κάκαβο Κωνσταντίνο, µε το υπ’ αριθµ. ΤΑΕ 6083,  το δροµολόγιο µεταφοράς εννέα 
(9) µαθητών από Κυπαρίσσια (1 ∆ΗΜ-1 ΓΥΜΝ) – Μουζακαίοι (6) - Χαροκόπι (2) τριπλό 
δροµολόγιο το πρωί και τριπλή επιστροφή το µεσηµέρι (2 δροµ. 12:25 & 2 δροµ. 13:45 
µ.µ.) στο Κουτσελιό Νηπ.-∆ηµ.-Γυµν.-Λυκ. Κατσικάς και αντίστροφα, µε ηµερήσια 
αποζηµίωση 92,28 € όση και του  Πριάβολλου Ευάγγελου που το εκτέλεσε µέχρι 21-12-
2012. 

∆) Εγκρίνει την τροποποίηση των κάτωθι δροµολογίων, ως εξής: 

1. Το δροµολόγιο που εκτελεί ο ∆άλλας Παναγιώτης, για την µεταφορά τεσσάρων (4) 
µαθητών, από Ποταµιά-∆εµάτι-Τρίστενο, διπλό δροµ. το µεσηµέρι, στο Γυµνάσιο 
Χρυσοβίτσας - ∆ηµοτικό Μικρού Περιστερίου και αντίστροφα,  
από την 8η Ιανουαρίου έτους 2013 θα τροποποιηθεί σε «Ποταµιά-∆εµάτι-Τρίστενο (οι 
µαθητές του Τρίστενου θα επιβιβάζονται στο ΤΑΧΙ από Μηλιωτάδες το πρωί) µε διπλό 
δροµ το µεσηµέρι από Γυµνάσιο Χρυσοβίτσας στη Ποταµιά και το Τρίστενο και από το 
∆ηµοτικό Μικρού Περιστερίου  στο ∆εµάτι», µε µείωση των χιλιοµέτρων από 115 χλµ. στα 
108 χλµ και η ηµερήσια αποζηµίωση θα διαµορφωθεί από 157,79 € και 148,95 €. 

2. Το δροµολόγιο που εκτελεί ο Κολιός Σωτήριος, για την µεταφορά πέντε (5) µαθητών, από 
Πλατανιά (διπλό δροµολόγιο) στο ∆ηµοτικό Σχολείο Λογγάδων και αντίστροφα,  
από την 8η Ιανουαρίου έτους 2013, θα προστεθεί µια επιπλέον επιστροφή που θα γίνεται 
δύο φορές την εβδοµάδα, λόγω ανάγκης µεταφοράς των µαθητών της Ε΄ &  ΣΤ΄ τάξης 
(παρακολούθηση µαθηµάτων Β΄ ξένης γλώσσας). Στο δροµολόγιο θα προστεθούν 
επιπλέον τέσσερα (4) χιλιόµετρα, εποµένως θα αναπροσαρµοστεί και η ηµερήσια 
αποζηµίωση που θα ανέρχεται από την 8η  Ιανουαρίου έτους 2013 στα 61,26 €.  
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3. Το δροµολόγιο που εκτελεί ο Κολόκας Βασίλειος, για την µεταφορά τεσσάρων (4) 
µαθητών, απο Μολυβδοσκέπαστο - Μύλοι Μπουραζάνιου – Μάζι, τριπλή επιστροφή για 
Μπουραζάνι 12:15 µ.µ.- Αετόπετρα 13:15 µ.µ. & Μολυβδοσκέπαστο 16:00 µ.µ. στη, 
Κόνιτσα 1ο 6/θ-2ο 6/Θ-3ο 6/θ ∆ΗΜ –ΝΗΠ, 
από την 10η Ιανουαρίου έτους 2013, θα προστεθεί επιπλέον ένας µαθητής που χρήζει 
µεταφοράς µόνο για επιστροφή, (12:15 µ.µ.) από το 3ο Νηπιαγωγείο στην Ηλιόραχη. Στο 
δροµολόγιο θα προστεθούν επιπλέον τρία (3) χιλιόµετρα, εποµένως θα 
αναπροσαρµοστούν από τα 77 χλµ στα 80 χλµ. και η  ηµερήσια αποζηµίωση του 
µεταφορέα, θα ανέρχεται από την 10η  Ιανουαρίου του 2013, στα 94,93 €.  

4. Το δροµολόγιο που εκτελεί ο Σπανός Βασίλειος, από Κεφαλοχώρι µόνο ∆ευτέρα & 
Παρασκευή στην Κόνιτσα (Γυµνάσιο -  Λύκειο  - ΕΠΑΛ),  
από την 10η Ιανουαρίου έτους 2013, θα εκτελείται µε προσέλευση των µαθητών το πρωί 
και επιστροφή το µεσηµέρι, µε αναπροσαρµογή των χιλιοµέτρων στα 73 χλµ και η 
ηµερήσια αποζηµίωση θα ανέλθει στα 109,42 €. 

5. Το δροµολόγιο που εκτελεί η Μαρµούτα Βασιλική για την µεταφορά έξι (6) µαθητών από το 
Λυκόστοµο (οικισµός) (3 ∆ηµ.-1Νηπ) - Κρανούλα (1 Νηπ) διπλό δροµολόγιο στο ∆ηµοτικό 
– Νηπιαγωγείο Κρανούλας,  
από την 8η Ιανουαρίου έτους 2013, θα γίνει απλό το πρωί µε διπλή επιστροφή το µεσηµέρι 
(12:15 µ.µ.& 12:45 µ.µ.) επειδή θα µεταφέρονται τέσσερις µαθητές (4). Τα χλµ θα 
µειωθούν από 10  χλµ. στα 7 χλµ. και η ηµερήσια αποζηµίωση θα διαµορφωθεί από 26,40 
€ στα 22,44 €.  

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω αλλαγές θα ισχύσουν από την ηµεροµηνία έναρξης εκάστου 
µεταφορέα  µέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2012-2013. 

Ε) Οι συµβάσεις για τη µεταφορά µαθητών, για τα δροµολόγια όπως αναλυτικά αναφέρονται 
κατωτέρω και µόνο γι’ αυτά, µε τους µεταφορείς που τα εκτέλεσαν έως την 21η ∆εκεµβρίου 
έτους 2012, λύονται αυτοδίκαια και αζηµίως, όπως αυτό ορίζεται στο Ν. 4089/26-10-2012 
(ΦΕΚ. 171 Α’), µε δεδοµένο ότι αυτά θα εκτελεστούν από την 8η  Ιανουαρίου του 2013 µε τους 
οδηγούς που υπέγραψαν σύµβαση µε το ∆ήµο Ιωαννιτών:  

1. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Παπατσίµπα Γεώργιο, για το δροµολόγιο από Μυροδάφνη-
Αυγό-Θεριακήσι στην ΕΠΑΣ και αντίστροφα, 

2. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Τασούλα Παναγιώτη, για το δροµολόγιο από Μπαλτούµα 
στην ΕΠΑΣ και αντίστροφα, 

3. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Λαγό ∆ηµήτριο, για το δροµολόγιο από Μπάφρα - Κοσµηρά 
-Πεδινή  προσέλευση και αποχώρηση στο Εσπερινό  Γυµνάσιο και αντίστροφα,  

4. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Κάκαβο Κωνσταντίνο, για το δροµολόγιο από Κάτω 
∆αφνούλα - Πλατανιά –Ηλιόκαλη στο Μουσικό Γυµνάσιο και αντίστροφα και  

5. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Τζιόρα Γεώργιο, για το δροµολόγιο από Άµµο Πεντέλη - 
Πεντέλη-Συνοικισµός Άµµου στο Μουσικό Γυµνάσιο και αντίστροφα. 

Ζ) Εγκρίνει την λύση των κάτωθι συµβάσεων µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης ΑΜΕΑ, επειδή τα δροµολόγια που περιγράφονται παρακάτω θα εκτελούνται 
από την 8η  Ιανουαρίου έτους 2013 από τους αναδόχους του σχετικού διαγωνισµού του ∆ήµου 
Ιωαννιτών: 

1. Η σύµβαση µε το Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων, για το δροµολόγιο από Γ. Μάκη 13-
Καστρινού 13 Ριζάρειο-Ε.Ξάνθου 49 Αµπελόκηποι-Ελεούσα-Φιλικής Εταιρείας 15 
Καρδαµίτσια –Σταυράκι στο ΣΑΠ και αντίστροφα, 

2. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Τσοµπόλη Νικόλαο, για το δροµολόγιο από Λαδοχώρι-
Ηγουµενίτσα στο ΣΑΠ και αντίστροφα, 

3. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Κίτσο Χαράλαµπο, για το δροµολόγιο από ∆ελβινάκι-
Πετσάλι στο Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο και αντίστροφα, 
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4. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Τασούλα Αλέξανδρο, για το δροµολόγιο από ∆ολιανά - 
Κάτω Λαψίστα στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και αντίστροφα, 

5. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα ∆ήµο Ιωάννη, για το δροµολόγιο από Σερβιανά-Επισκοπικό 
– Νεοκαισάρεια στο Ειδικό Σχολείο Κωφών & Βαρηκόων – Ειδικό Επαγγελµατικό 
Γυµνάσιο και αντίστροφα, 

6. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Καινούργιο Περικλή, για το δροµολόγιο από Θεσπρωτικό 
στο Ειδικό Σχολείο Τυφλών και αντίστροφα, 

7. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Φίλη Αλέξανδρο, για το δροµολόγιο από Καλέντζι στο 1Ο 
6/θ Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο και αντίστροφα, 

8. Η σύµβαση µε τον µεταφορέα Λαδόπουλο Νικόλαο, για το δροµολόγιο από Κληµατιά στο 
Ειδικό Σχολείο Κωφών & Βαρηκόων και αντίστροφα και  

2. Η σύµβαση µε την µεταφορέα Μπαντή Βασιλική, για το δροµολόγιο από Μικρό Περιστέρι 
στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και αντίστροφα. 

ΣΤ) Εγκρίνει την αλλαγή του µεταφορικού µέσου, από την 8η Ιανουαρίου έτους 2013, του 
δροµολογίου που εκτελεί ο Σιούπολης Αθανάσιος, για την µεταφορά µαθητών Α/θµιας 
Εκπαίδευσης από Βασιλικό (3)-Ρουψιά (1) Βήσσανη (3)-Άγιος Κοσµάς (2) - Πηγή 
Κεφαλοβρύσου (1) µε διπλή επιστροφή το µεσηµέρι 12:15 & 13:15 µ.µ. στο Κεφαλόβρυσο 
Νηπ (1 )-∆ηµ (9) και αντίστροφα µε το υπ’ αριθµ ΙΝΡ 2334 ∆Χ λεωφορείο. 

Το δροµολόγιο του Νηπιαγωγείου Κεφαλοβρύσου από Ρουψιά το πρωί θα εκτελείται κανονικά 
µε το λεωφορείο ενώ η επιστροφή του θα γίνεται από τον ίδιο, µε το υπ΄αριθµ. ΤΑΕ 6200 
ΤΑΧΙ ιδιοκτησίας του. Όσον αφορά στη µετακίνηση των µαθητών του ∆ηµοτικού θα 
παραµείνει έως έχει.  

Σηµειώνεται ότι η τροποποίηση του µεταφορικού µέσου, µόνο προς την επιστροφή του 
νηπίου, θα ισχύσει έως το τέλος του σχολικού έτους 2012-2013. 

− 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΙΛ7Λ9-57Α
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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 δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων µεταφοράς και διαµονής χορευτικών 
συγκροτηµάτων στην Αθήνα, προκειµένου να συµµετάσχουν στην «Γιορτή Πίτα του 
Ηπειρώτη» από 25 έως 27/01/2013, ως εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5136/132/17-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 5160/190/17-01-2013 στον φάκελο 2/2013  εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλούµε για την έγκριση δαπάνης 1.200,00 
€ µε ΦΠΑ, που αφορά τα έξοδα για την µεταφορά – διαµονή χορευτικών συγκροτηµάτων 
στην Αθήνα, προκειµένου να συµµετάσχουν στην «Γιορτή Πίτα του Ηπειρώτη» από 25-
27/01/2013, ως εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η ανωτέρω δαπάνη αφορά 
συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης για την πολιτιστική και τουριστική 
προβολή του Νοµού µας, καθότι η «Γιορτή  Πίτας του Ηπειρώτη» αποτελεί µέγα πολιτιστικό 
γεγονός για όλη την  Ήπειρο.  Συνηµµένα σας υποβάλουµε το µε αριθµ. πρωτ. 53/16-01-
2013 έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας». 

ΑΔΑ: ΒΕΙΛ7Λ9-57Α
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 3/55/22-01-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.200,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2013 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη 
των εξόδων µεταφοράς και διαµονής χορευτικών συγκροτηµάτων στην Αθήνα, προκειµένου 
να συµµετάσχουν στην «Γιορτή Πίτα του Ηπειρώτη» από 25 έως 27/01/2013, ως 
εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά σε συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ευρείας απήχησης για 
την πολιτιστική και τουριστική προβολή του Νοµού, καθότι η «Γιορτή  Πίτας του Ηπειρώτη» 
αποτελεί µέγα πολιτιστικό γεγονός για όλη την  Ήπειρο. 
............................................................................................................................................................. 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΙΛ7Λ9-57Α
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Κωνσταντινούπολη, για υπηρεσιακούς λόγους, προκειµένου να παραβρεθεί στην 
∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση ΕΜΙΤΤ 2013 η οποία διεξάγεται από τις 24 έως 27 
Ιανουαρίου 2013 και στην οποία συµµετέχουν τουριστικοί φορείς της Ηπείρου. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5268/23/17-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 5274/192/17-01-2013 στον φάκελο 2/2013  
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, στην Κωνσταντινούπολη, προκειµένου να παραβρεθεί στην ∆ιεθνή Τουριστική 
Έκθεση ΕΜΙΤΤ 2013  η οποία διεξάγεται από τις 24 έως 27 Ιανουαρίου 2013 και στην 
οποία συµµετέχουν τουριστικοί φορείς της Ηπείρου. Επίσης η υπηρεσία αναφέρει ότι η  
προκαλούµενη δαπάνη δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΙΛ7Λ9-57Α
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/56/22-01-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Κωνσταντινούπολη, προκειµένου να παραβρεθεί στην ∆ιεθνή Τουριστική Έκθεση ΕΜΙΤΤ 
2013  η οποία διεξάγεται από 24 έως 27 Ιανουαρίου 2013 (ηµεροµηνία αναχώρησης 23-01-
2013 και ηµεροµηνία επιστροφής 28-01-2013) και στην οποία συµµετέχουν τουριστικοί φορείς 
της Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι η προκαλούµενη δαπάνη δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΙΛ7Λ9-57Α
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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 

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων 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». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών 
της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
5271/404/17-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 5273/191/17-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …  Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 3 του 
άρθρου 73 του ν. 3669/08 «Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων» που αφορά στις παραλαβές δηµοσίων 
έργων, στην οποία αναφέρεται: «…Στην επιτροπή παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος 
δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας…». 2. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21526/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης περί  “Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών 
τους µε κλήρωση (άρθρο 26 του  Ν. 4024/2011), καθώς και την υπ΄ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18 /οικ. 
23243/23-11-2011 εγκύκλιο της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών του 
ίδιου Υπουργείου µε θέµα : «∆ιενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισµό µελών των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή 
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων»”. 3. Το γεγονός ότι 
σε ορισµένα τµήµατα των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. 
Ιωαννίνων, υπηρετεί πολύ µικρός αριθµός Π.Ε. και ΤΕ µηχανικών, που εν δυνάµει και σύµφωνα µε 
το ανώτερο άρθρο του Ν. 3669/08 µπορούν να µετέχουν σε επιτροπές παραλαβής έργων. 
Εισηγούµαι Στην κλήρωση για τον ορισµό επιτροπής παραλαβής έργων, για την θέση του 
προέδρου της, εκτός των µηχανικών που ανήκουν σε άλλα τµήµατα της διεύθυνσης που εκτελεί την 
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αρµοδιότητα της Προϊσταµένης αρχής του έργου, εκτός αυτού που εκτελεί την αρµοδιότητα της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας, να µετέχουν και οι µηχανικοί της άλλης Τεχνικής ∆ιεύθυνσης, ώστε να 
περιοριστεί ο αριθµός συµµετοχής των ίδιων ατόµων σε παραλαβή έργων της ίδιας Υπηρεσίας.…». 
Στη συνέχεια, επισυνάπτει στην εισήγηση, η λίστα των εν δυνάµει συµµετεχόντων µηχανικών Π.Ε. 
που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στη κλήρωση ώστε τουλάχιστον ο πρόεδρος της επιτροπής 
παραλαβής να µην είναι από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/57/22-01-2013) 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 73 του Ν. 3669/08 (Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων) που 
αφορά στις παραλαβές δηµοσίων έργων, στην οποία αναφέρεται: ‘’…Στην επιτροπή παραλαβής των 
έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας…’’ και τις 
διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σε ορισµένα τµήµατα των ∆ιευθύνσεων 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Π.Ε. Ιωαννίνων, υπηρετεί πολύ µικρός αριθµός Π.Ε. 
µηχανικών, που εν δυνάµει και σύµφωνα µε το ανώτερο άρθρο του Ν. 3669/08 µπορούν να µετέχουν 
σε επιτροπές παραλαβής έργων, 

Εγκρίνει, στην κλήρωση για τον ορισµό των µελών των Επιτροπών Παραλαβής Έργων αρµοδιότητας 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2013, που θα διενεργεί η αρµόδια – κάθε φορά – ∆/νση Τεχνικών Έργων, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), θα µετέχουν, για τη θέση του Προέδρου αυτών, εκτός των υπαλλήλων – 
µηχανικών που υπηρετούν σε άλλα Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης που εκτελεί την αρµοδιότητα της 
Προισταµένης Αρχής του έργου και αυτών που υπηρετούν στο Τµήµα που εκτελεί την αρµοδιότητα 
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, και οι υπάλληλοι – µηχανικοί που υπηρετούν στην άλλη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων, ώστε να περιοριστεί ο αριθµός συµµετοχής των ίδιων ατόµων σε παραλαβή έργων 
της ίδιας Υπηρεσίας. 

Οι υπάλληλοι – µηχανικοί Π.Ε. που υπηρετούν στις ∆/νσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, και της Π.Ε. Ιωαννίνων, οι  οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους 
στις κληρώσεις που θα διενεργεί η αρµόδια – κάθε φορά – ∆/νση Τεχνικών Έργων, για τον ορισµό των 
µελών των Επιτροπών Παραλαβής Έργων και για τη θέση του Προέδρου αυτών, ώστε τουλάχιστον ο 
Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής να µην είναι από τη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, είναι οι 
εξής: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ//ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

3 ΒΑΒΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤ/ ΜΗΧ/ΚΟΣ΅ΠΕ 

4 ΒΡΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΙΚΟΣ ΠΕ 

5 ∆ΟΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

6 ΖΙΑΚΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

7 ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

8 ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

9 ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

10 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΙΚΟΣ ΠΕ 

11 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

12 ΛΕΟΥΣΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆. ΤΕ 

13 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

14 ΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΛ. ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 
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15 ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

16 ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΓΕΩΠ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 

17 ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆Ε 

18 ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

19 ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΤΕ 

20 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

21 ΣΥΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

22 ΤΖΑΝΙ∆Η ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

23 ΤΣΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

24 ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

1 ΒΟΥΡ∆ΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

2 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

3 ∆ΗΜΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ             ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

4 ΖΕΚΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ           ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

5 ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ΤΕ 

6 ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ      ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

7 ΜΑΝΤΖΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ∆Ε 

8 ΜΗΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 

9 ΜΟΥΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ΤΕ 

10 ΜΠΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 

11 ΜΠΟΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

12 ΜΠΟΤΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                    ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

13 ΜΠΟΥΝΤΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝ. & Υ∆Ρ. ΕΡΓΩΝ ΤΕ 

14 ΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

15 ΡΙΖΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

16 ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

....................................................................................................................................................  
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο 
Τ.∆. Πεδινής και στο Τ.∆. Κοσµηράς του ∆ήµου Μπιζανίου», αναδόχου Κ/ξίας 
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 30-04-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5265/402/18-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 5616/197/18-01-2013 στον φάκελο 2/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 20/12/2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-4-2013 επειδή 
πρέπει να συνταχθεί ΠΚΤΜΝΕ και ΑΠΕ που να συµπεριλάβει και τοποθέτηση αντλίας για 
την τροφοδοσία µε νερό της νέας άνω δεξαµενής Κοσµηράς, που δεν περιλαµβάνονταν 
στην µελέτη. Η Υπηρεσία σηµειώνει τα εξής: «…Η Υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους του 
λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και ειδικότερα την ανάγκη προµήθειας 
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και τοποθέτησης αντλίας για την τροφοδοσία µε νερό της «νέας άνω δεξαµενής» της 
Κοσµηράς, η οποία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του έργου και δεν περιλαµβάνονταν 
στην µελέτη. Μετά την τοποθέτηση της νέας αντλίας θα πρέπει να γίνει καθαρισµός και 
χλωρίωση της δεξαµενής, σύνδεσή της µε το δίκτυο, καθώς και σύνδεση µε το νέο δίκτυο 
τµηµάτων του παλαιού δικτύου που δεν έχουν αλλαχθεί. Η Υπηρεσία µας βρίσκεται σε 
διαδικασία τροποποίησης της µελέτης της Κοσµηράς που να περιλαµβάνει τις παραπάνω 
διαφοροποιήσεις και προσθήκες, σύνταξης Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις νέες εργασίες που δεν 
περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο τιµολόγιο και σύνταξης Α.Π.Ε.». Στη συνέχεια εισηγείται: 
«Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
εισηγούµαστε την χορήγηση 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 
30-4-2013, µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/58/22-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Τ.∆. Πεδινής και στο 
Τ.∆. Κοσµηράς του ∆ήµου Μπιζανίου», αναδόχου Κ/ξίας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ- ΑΡΛΕΤΟΣ 
ΑΤΕΕ», µέχρι την 30-04-2013, µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια 
ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας, 
σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 45/16-01-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 
τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσής του µέχρι την 30-04-2013. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση Γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου 
Κ/Ξ.«Ηλίας Κατσιµπόκης – Γεώργιος Μυριούνης», µέχρι την 31-05-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5266/403/17-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 5655/198/18-01-2013 στον φάκελο 2/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 10/12/2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-05-2013 για τους 
λόγους που αναφέρει σ’ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει ότι: «Η µη 
ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι υπαιτιότητα του 
αναδόχου αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει η µεταφορά παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος στη θέση της γεώτρησης από την ∆ΕΗ µε αποτέλεσµα να µην µπορεί 
να γίνουν οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες… Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή  
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Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. 5629 π.ε/  16-01-2013 έγγραφό της διατύπωσε  τη 
σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση  της σύµβασης.». Για τους βάσιµους παραπάνω 
λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία 
εισηγείται την χορήγηση πεντάµηνης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου ήτοι  
µέχρι την 31-05-2013 µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/59/22-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου Κοιν/ξίας 
«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ», µέχρι την 31-05-2013, µε αναθεώρηση, 
η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 
5629π.ε/16-01-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του 
ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσής του µέχρι την 31-
05-2013. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του 
Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 16-01-2013, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 5241/233/17-01-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων (χιονοπτώσεων)  που επικράτησαν σ’ 
αυτές. 

 Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.  

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

7. Την 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 αριθ. πρωτ. 5241/233/17-1-2013  Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  Μηχανηµάτων, για 
την παροχή έργου από 16-1-2013, για την αποκατάσταση της βατότητος σε περιοχές της Π.Ε. 
Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5578/247/18-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 5615/196/18-01-2013 στον φάκελο 2/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων 
και χειριστών για παροχή έργου από 16-1-2013, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις 
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– καθιζήσεις σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, 
όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/60/22-01-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, 
της εκτέλεσης εργασιών από 16-01-2013, για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-
καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 5241/233/17-1-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των 
παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών: 

............................................................................................................................................................. 
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ 762 ∆ΗΜΟΣ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΦΟΥΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ 85688 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΦΟΥΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ 90752 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΠΑΛΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕ 85675 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕ 105644 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 71478 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 105659 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΕ 47455 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΕ 68329 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΟΝΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕ 88448 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  ΜΕ 91561 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ 1130 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕ 121936 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΜΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ119473  ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΖΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕ 116808 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕ 95039 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ  ΜΕ ΙΧ 103974 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 47449 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 38337 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 102880 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 51051 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ 68310 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 88470 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 93733 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 91571 ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 5659/200/18-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου και Παπατσίµπας Γεώργιος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, από 19 έως 20 Ιανουαρίου 2013, για υπηρεσιακούς λόγους. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5749/142/21-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 5915/204/21-01-2013 στον φάκελο 2/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών για τη µετάβαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 19-20 Ιανουαρίου 
2013,  για συνάντηση εργασίας µε τους Γ.Γ. των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εσωτερικών 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 5749/142/21-01-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την πραγµατοποίηση της 
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µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 18-01-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/61/22-01-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην 
Αθήνα, από 19-20 Ιανουαρίου 2013,  η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να παραβρεθεί 
σε Ηµερίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και τη σχετική συνολική δαπάνη ποσού € 
335,00 που αφορά στην κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού ήτοι: Α) δαπάνη ποσού 
260,00 € (καύσιµα αυτοκινήτου, διόδια γέφυρα Ρίου και λοιπά διόδια) σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και Β) έξοδα µετακίνησης ποσού 75,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού 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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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