
 
- 1 - 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/24-10-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 
94964/3632/22-10-2012 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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-
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: 

1. Απόφαση επί της από 28-08-2012 ένστασης της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αµµουδιάς Ν. Πρέβεζας» κατά 
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της µε αρ. 67639/6642/07-08-2012 ειδικής διαταγής πληµµελούς κατασκευής της ∆ιευθύνουσας το 
έργο Υπηρεσίας.  

2. Απόφαση επί της από 28-08-2012 ένστασης της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αµµουδιάς Ν. Πρέβεζας» κατά 
της µε αρ. 72657/7171/16-08-2012 απόφασης της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας περί επιβολής 
ποινικής ρήτρας.  

3. Απόφαση επί της από 25-09-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. 
Προδροµίου του ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 1.720.000,00 € µε ΦΠΑ και έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση 
µεταλλικών στηθαίων και οδικής σήµανσης σε τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού € 245.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών 
ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας  Ηπείρου 
«Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας 
«∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (∆.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», µέχρι την 30-04-2013. 

7. Έγκριση των προµελετών: υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων  και εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς 
και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Αράχθου», προεκτιµώµενης αµοιβής 650.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), 
έργο της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα 
Γραφεία Μελετών: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε/INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ». 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
– ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή 
Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-12-2012. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», αναδόχου Ευγενίου 
Παππά, µέχρι την 28-05-2013. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου 
Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-06-2013. 

11. Έγκριση αλλαγής της κατασκευής της περίφραξης τµήµατος του οικοπέδου του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», αναδόχου Κ/ξίας Α. & Π. Λάµπρης Ο.Ε. - 
Αναστασίου Χρήστος.  

12. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 
οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων», προϋπολογισµού  
€120.000,00 µε ΦΠΑ. 

13. Έγκριση των αριθµ. 1/04-09-2012, 2/14-09-2012, 3/17-09-2012 και 4/01-10-2012 Πρακτικών της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή 
αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων: «∆ιαχείριση, Συντονισµός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού 
Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού προϋπολογισµού € 64.000,00 µε 
ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / 
“Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

14. Έγκριση του αριθµ. 1/09-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«HIDDEN», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος MED προϋπολογισµού 65.250,00 € µε 
ΦΠΑ. 

15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το 
έτος 2013, και έγκριση δαπανών δηµοσίευσης. 
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16. Καθαρισµός των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου 
(έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος. 

17. Έγκριση δαπανών για έκτακτες εργασίες καθαριότητας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων 

18. Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου 
της Λειτουργίας του χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων) για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου 
δοκιµαστικής λειτουργίας του. 

19. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 55.000,00 µε 
ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου» και έγκριση των όρων της διακήρυξής του.  

20. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για την αντιµετώπιση καθιζήσεων και 
κατολισθήσεων στην περιοχή Μαυρολάγγαδο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, που εκτέλεσαν µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 77579/3300/03-09-2012 απόφασης 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθµ. 25/1018/07-09-2012 απόφασης ανάθεσης 
έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

22. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών δειγµατοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
έτους 2012, του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

23. Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά δειγµάτων πατάτας για το Πρόγραµµα Επισκοπήσεων 2012 
του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

25. Έγκριση µετακίνησης του Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων την 19-10-2012, σχετικά µε το 
πρόγραµµα µελιταίου πυρετού.  

26. Έγκριση µετακίνησης της Φούκη Σοφίας, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της στο συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 
2014-2020- ∆εύτερη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, στις 23-10-2012. 

27. Έγκριση µετακίνησης της Όλγας Αντωνακούδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της στο συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής 
Περιόδου 2014-2020- ∆εύτερη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 4», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 24-10-2012. 

28. Έγκριση µετακίνησης του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, 
για συµµετοχή του στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί 
από 05 έως και 08 Νοεµβρίου 2012. 

29. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

30. Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασµό 
«Καλπάκεια 2012» και έγκριση σχετικών δαπανών. 

31. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της επετειακής εορταστικής 
εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση του Μετσόβου και έγκριση των αντίστοιχων 
δαπανών. 

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

33. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

34. Έγκριση µετακίνησης της Ελευθερίας Παναγιώτου, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας στα Ιωάννινα, από 29-10-2012 έως 02-11-2012, και έγκριση της 
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σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση του επιµορφωτικού προγράµµατος του ΕΚ∆∆ – ΠΙΝΕΠ 
µε θέµα «Σύνταξη ∆ηµοσίων Εγγράφων µε επεξεργαστές κειµένου». 

35. Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία υπουργού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

36. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας από την Κύπρο, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας. 

37. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της Γιορτής του Τσίπουρου στην Κρυοπηγή και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

38. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

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

40. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Μιχαλιτσίου» προϋπολογισµού € 
12.000,00 µε ΦΠΑ.  

41. Έγκριση του από 02-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, «Συντηρήσεις - 
διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
185.000,00 µε ΦΠΑ.  

42. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιµώµενης 
αµοιβής € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

43. Έγκριση παράτασης απόδοσης των αριθµ. 728, 729, 730/2012 Χρηµατικών Ενταλµάτων 
Προπληρωµής µε υπόλογο την Τσότση Ευφροσύνη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

44. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηµατικού ποσού στην Ντίνη Ευτυχία του Λουκά που αφορά 
στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση του επιβατικού 
ΚΧΥ 3835 η οποία δεν ολοκληρώθηκε. 

45. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη της συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην αστική µη 
κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ-
ΑΡΙΑ∆ΝΗ» για το έτος 2012. 

46. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή σφραγίδας στα πλαίσια του έργου BIOGAIA Ελλάδα- Ιταλία 
2007-2013. 

47. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

48. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, 
για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, για το 
έτος 2013 ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 185.233,08 µε ΦΠΑ. 

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

50. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για την αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις 
στο επαρχιακό δίκτυο  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, που εκτέλεσαν 
µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 86326/3640/26-09-2012 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. 28/1147/01-10-2012 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

51. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο (2) 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγµατος του ποταµού Καλαµά της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

52. Έγκριση και παραλαβή της οριστικής µελέτης, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση 
µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας», αναδόχου µελετητικού γραφείου «ΕΠΤΑ Α.Ε. -  
ENVIC Ε.Π.Ε.». 

53. Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) αιτήσεως ακυρώσεως 
και αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθµ. 
∆3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ              ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΒΕΕ άδεια 
εγκατάστασης µονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµου και ασφάλτου, 
αποθηκευτικής ικανότητας 14.500 κ.µ. (7 δεξαµενές), στη θέση «Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας του 
∆ήµου Φιλιατών Νοµού Θεσπρωτίας.  
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54. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, Χαραλάµπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, για την συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα του ΕΦΕΤ  που θα πραγµατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από 29 έως 31-10-2012 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών.  

55. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης 
ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και Ξηροβουνίου του Νοµού 
Άρτας», αναδόχου εταιρίας «Γεωργίου Νύχτη & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

56. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 02-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας 
Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

57. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια 
και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

58. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, Ε∆Ε, µέχρι την 30-05-2013. 

59. Έγκριση τροποποίησης της µελέτης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής Οδού 
Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄κλάδος: Ροδαυγή- 
Κακολάγκαδο)», αναδόχου «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ».  

60. Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Κανταρέλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για 
την παρακολούθηση του επιµορφωτικού προγράµµατος του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο 
«ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ». 

61. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 21 
έως 22 Οκτωβρίου 2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

62. Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 22 έως 
23 Οκτωβρίου 2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα µε 
θέµα «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020». 

63. Έγκριση παράτασης της από 31-08-2012 σύµβασης για την προµήθεια πετρελαιοειδών (πετρέλαιο 
κίνησης – βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

64. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια τριών (3) µηχανικών γραφοµηχανών Braille της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

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

66. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη χειµερινή περίοδο, 
για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

67. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

68. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι αναβλήθηκε για την επόµενη συνεδρίαση, η συζήτηση και λήψη απόφασης για το 24ο 
Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.». 

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

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Απόφαση επί της από 28-08-2012 ένστασης της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», 
αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου 
Αµµουδιάς Ν. Πρέβεζας» κατά της µε αρ. 67639/6642/07-08-2012 ειδικής διαταγής 
πληµµελούς κατασκευής της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.  

 
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 28-08-2012 ένσταση της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου του 
θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 75873/7504/17-10-2012 
εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά της µε αρ. 67639/6642/07-08-2012 ειδικής διαταγής 
πληµµελούς κατασκευής, της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 28-08-2012 ένστασή της, αναφέρει επί 
λέξει τα εξής: 
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« …….  ενιστάµεθα κατά της πιο πάνω ειδικής διαταγής 

µε την οποία η Υπηρεσία καθόρισε στο 22,80% το ποσοστό µείωσης της τιµής του 
σκυροδέµατος που αφορά την µειωµένη αντοχής ποιότητα σκυροδέµατος C16/20 αντί του 
προβλεπόµενου C20/25 που χρησιµοποιήθηκε στα τοιχία υπογείων έργων της σήραγγας, για 
τούς παρακάτω νοµίµους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, αλλά και άλλους που 
επιφυλασόµεθα να αναπτύξουµε ενώπιον κάθε αρχής όπου απαιτηθεί. 

1. Η Υπηρεσία για την µείωση αυτή της τιµής χρησιµοποίησε από το εγκεκριµένο 
τιµολόγιο τιµές που όµως δεν ήταν παρόµοιες η ανάλογες µε τις προβλεπόµενες 
όπως ορίζει ο νοµός. 

Ειδικότερα χρησιµοποίησε την τιµή του άρθρου AT Β.2.2. που αναφέρεται σε µη 
υπόγεια έργα, για να την συγκρίνει και να προσδιορίσει τα επί πλέον η επί ελαττον 
στοιχεία που παρουσιάζει σε σχέση µε την τιµή του άρθρου Α.Τ Β.5 που αναφέρεται σε 
υπόγεια έργα. 

Έτσι προκύπτει µια µεγάλη µείωση της τιµής κατά 22,80% (66,00€ αντί 85,50€) δηλ. 
19,50€/µ3 για µειωµένη χρήση κατά 50χγρ. λιγότερο τσιµέντο, δηλ. για χρήση 300χγρ. 
τσιµέντου αντί για χρήση 350χγρ. τσιµέντου. 

2. Είναι προφανές ότι η µείωση αυτή που οφείλεται σε 50χγρ. λιγότερο τσιµέντο είναι 
πολύ µεγάλη και ουδεµία σχέση έχει µε το πραγµατικό κόστος και τη συµβατική του 
µείωση. 

3. Η µείωση της τιµής µπορεί να προσδιορισθεί συµβατικά και µε ακρίβεια από την 
σύγκριση οµοειδών εργασιών που έχει το εγκεκριµένο τιµολόγιο. 

Συγκεκριµένα στα µη υπόγεια έργα έχουµε τιµές και για σκυρόδεµα C16/20 AT Β.2.2. 
66,00€/Μ3 και για σκυρόδεµα C20/25 AT Β.2.3. 72.00/µ3. 

4. Από τη σύγκριση των τιµών αυτών προκύπτει ότι διαφορά τιµής η οποία οφείλεται στην 
µειωµένη χρήση τσιµέντου κατά 50χγρ, δηλ. χρήση 300χγρ τσιµέντου αντί 350χγρ/µ3 
ανέρχεται στα 6,00€/µ3 

5. Συνεπώς ο σωστός τρόπος υπολογισµού της αποζηµίωσης των σκυροδεµάτων των 
τοιχίων των υπόγειων έργων, επειδή χρησιµοποιήθηκε µειωµένης αντοχής σκυρόδεµα 
C16/20 αντί του προβλεπόµενου C20/25, είναι να γίνει µείωση κατά 6.00€/υ3 στη 
συµβατική τιµή των 85.50€/µ3, όση δηλ. προέκυψε από την σύγκριση των παρόµοιων 
τιµών, η οποία οφείλεται µονό στην µειωµένη χρήση τσιµέντου κατά 50χγρ. ήτοι 300χγο 
αντί 350χγρ/µ3. 

6. Άρα η µειωµένη τιµή για την αποζηµίωση των εργασιών των σκυροδεµάτων των τοιχίων 
των υπόγειων έργων µε C16/20 θα ανερχετο στα 79,50€/µ3 (85,50-6,00=79,50€/µ3), ενώ 
το ποσοστό µείωσης σε σχέση µε την συµβατική τιµή των 85.50€/µ3 θα ανερχετο στο 
7,0% ως προκύπτει δια συγκρίσεως των αντίστοιχων τιµών (1-79,50/85.50=7,0%). 

7. Με βάσει τα πιο πάνω, επιφυλασσόµενοι για κάθε νόµιµη ενέργεια µας, παρακαλούµε να 
κάνετε δεκτή την ένσταση µας και να προσδιορίσετε το ποσοστό µείωσης στο 7,0% αντί 
του 22,80% που καθορίσατε µε την ως άνω ειδική διαταγή. ……». 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75873/7504/17-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93636/3559/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό της σύµβασης του 
έργου, ως εξής:  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
− Η εργολαβία περιλαµβάνει την κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων - (αρδευτικό, 
αποστραγγιστικό και αγροτικό οδικό δίκτυο), για την αξιοποίηση της αγροτικής περιοχής 
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βαθυπέδου Αµµουδιάς, έκτασης 2.980 στρεµµάτων που εκτείνεται πλησίον των εκβολών 
του ποταµού Αχέροντα και ειδικότερα – σωλήνες άρδευσης µήκους 21.300µ., υπόγειο 
στραγγιστικό δίκτυο σωλήνων µήκους 20.000µ., κεντρικός συλλέκτης, αντλιοστάσιο 
άρδευσης, αντλιοστάσιο στράγγισης σήραγγα εκτροπής µήκους 270µ.  δεξαµενή 
αποθήκευσης, 72 τεχνικά υδροληψιών κτλ.  

− Το έργο χρηµατοδοτήθηκε αρχικά από το Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006 
(συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) και εν συνεχεία εντάχθηκε στο Π.Α.Α. 2007-
2013 του Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

− Η οριστική τεχνική µελέτη του έργου µε τίτλο «Μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων 
βαθυπέδου Αµµουδιάς-Βαλανιδορράχης Ν. Πρέβεζας» έχει συνταχθεί από το γραφείο 
µελετών Ε.Τ.Μ.Ε.Υ.Π. Ο.Ε. τον Σεπτέµβριο του 2002 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 
11391/607/16-5-2003 του Υπουργείου Γεωργίας.  

− Η οικονοµική αναµόρφωση των τευχών εγκρίθηκε µε την αριθ. 1777/06/19-4-2006 
Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η µε προϋπολογισµό δηµοπράτησης 13.300.000 Ευρώ µε Φ.Π.Α. 

− Στις 15/06/2006 έγινε στα Ιωάννινα  ανοιχτός διεθνής διαγωνισµός και µειοδότης 
αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 38,29%. Η 
έγκριση των Πρακτικών της ∆ηµοπρασίας και η ανάθεση του έργου, έγινε µε την αριθ. 
2916/31-07-2006 απόφαση ∆/νσης ∆ηµ. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

− To εργολαβικό συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου ποσoύ 8.207.719,43 € µε 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφτηκε την 25-6-2007. 

− Mε τις αποφάσεις 90627/4104/15-10-2008, 1859/12-5-2009, 3351/30-9-2009, 3118/17-
12-2010 της ∆.∆.Ε./Π.Η. εγκρίθηκαν ο 1ος, 2ος, 3ος και 4ος Α.Π.Ε συνολικού 
προϋπολογισµού 8.697.720,21 € σε ισοζύγιο της δαπάνης εργασιών µε την συµβατική και 
µε αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 490.000,78 € που οφείλεται στην αναθεώρηση 
τιµών και στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α.  

− Με την 20η Ε.Π. (20-12-2010) έχει πιστοποιηθεί αντικείµενο εργασιών συνολικής 
δαπάνης 8.424.051,59 € µε Φ.Π.Α.  

− Με τις µε αρ. 5140/2264/15-6-2009, 4870/22-12-2009, 1403/16-7-2010, 2930/14-12-2010 
αποφάσεις της ∆.∆.Ε./Π.Η., την µε αρ. 941/30-5-2011 απόφαση της ∆.∆.Ε./Α.∆.Η.-∆.Μ. 
και µε τις µε αρ. 37/1105/23-12-2011 και 22/851/31-07-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν συνολικά επτά  παρατάσεις προθεσµίας 
περαίωσης του έργου µε τελευταία λήξη την 31-8-2013. 

− Μέχρι σήµερα έχει κατασκευαστεί σχεδόν ολόκληρο το τεχνικό αντικείµενο της 
εργολαβίας  (ποσοστό 97%). Αποµένουν η ολοκλήρωση των εργασιών επένδυσης του 
θόλου της σήραγγας εκτροπής, η δοκιµαστική λειτουργία για την παράδοση προς χρήση, 
και το οικονοµικό κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας (επιµετρήσεις, ΑΠΕ κτλ.). 

− Τα αποφαινόµενα όργανα µετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 και την κατάργηση των 
∆/νσεων ∆ηµόσιων Έργων, είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων Ηπείρου (σχετική εγκύκλιος 
35/2011 Υπ. Εσωτ. Αποκεντρ. & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης.) 

Στη συνέχεια η Υπηρεσία αναφέρεται στο ιστορικό της διαφωνίας, στο εµπρόθεσµο της υπό 
κρίση ένστασης, στο περιεχόµενό της και µετά την παράθεση των απόψεών της, εισηγείται:  
«…. την απόρριψη στο σύνολο της από 28/08/2012 ένστασης της ανάδοχου του έργου 
ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ κατά της µε αρ. 67639/6642/07-08-2012 ειδικής διαταγής της ∆/σας 
Υπηρεσίας.». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, παρατήρησε τα εξής: «Από παλιότερα και σε προηγούµενες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, είχαµε θέσει το ζήτηµα ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για να λειτουργήσει το έργο, γιατί είχαν διαπιστωθεί κακοτεχνίες και επιπλέον είχαν 
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διατυπωθεί πολλές καταγγελίες και παράπονα από τοπικούς Φορείς, αγρότες και 
καλλιεργητές της περιοχής. Έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις για την ποιότητα κατασκευής 
και την αποτελεσµατικότητα του έργου.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1201/24-10-2012) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 28-08-2012 ένσταση της εταιρείας 
«ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο 
Βαθυπέδου Αµµουδιάς Ν. Πρέβεζας» κατά της µε αρ. 67639/6642/07-08-2012 ειδικής 
διαταγής πληµµελούς κατασκευής της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενος για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση, « ….. και να προσδιορίσετε το ποσοστό 
µείωσης στο 7,0% αντί του 22,80% που καθορίσατε µε την ως άνω ειδική διαταγή. ». 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 75873/7504/17-10-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  

« ....  Β. ΕΙ∆ΙΚΑ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  

Β1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ 

− Με την µε αριθµό 67639/6642/07-08-2012 (ΣΧΕΤ. 1) ειδική διαταγή της ∆/σας 
Υπηρεσίας επιβλήθηκε µείωση τιµής για πληµµελή εκτέλεση εργασίας (µειωµένη 
κατηγορία σκυροδεµάτων τµήµατος πλευρικών τοιχίων επένδυσης της σήραγγας), σε 
ποσοστό 22,80%  της συµβατικής τιµής.  

− Η ανωτέρω απόφαση παρελήφθη από εκπρόσωπο του ανάδοχου στις 20/08/2012 (ΣΧΕΤ. 
2). 

− Ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία την από 28-08-2012 (ΣΧΕΤ. 3) ένστασή του που 
έλαβε αρ. πρωτ. 75873/7504/28-08-2012 διατυπώνοντας τις αντιρρήσεις του αιτούµενος 
την µείωση της περικοπής (µείωση ποσοστού από 22,8% σε 7%). 

Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

− Στο άρθρο 60§4 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε) αναφέρει ότι η ένσταση του ανάδοχου στην 
περίπτωση της ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία (10) ηµερών από την 
κοινοποίησή της. Εν προκειµένω η εν λόγω ειδική διαταγή παρελήφθη από τον ανάδοχο 
στις 20/08/2012 και η ένσταση κατατέθηκε την 28/08/2012 εµπρόθεσµα και συνεπώς 
είναι εξεταστέα. 

Β3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

− Ο ανάδοχος στην από 28/08/2012 ένστασή του αναφέρει τις αντιρρήσεις του - κατά της εν 
λόγω ειδικής διαταγής– ισχυριζόµενος περιληπτικά – τα ακόλουθα.  

− Η Υπηρεσία για τον προσδιορισµό της µείωσης της τιµής δεν έλαβε υπόψη της παρόµοιες 
ή ανάλογες τιµές αλλά προέβη σε µείωση λαµβάνοντας υπόψη την σύγκριση των τιµών 
των εργασιών ΑΤ. Β. 5 «σκυρόδεµα στοµίων ………. και επένδυσης σηράγγων» και το 
ΑΤ. Β. 2.2 «Παραγωγή …….. για κατασκευή από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20» που 
αναφέρεται σε διαφορετικά είδη κατασκευών µε αποτέλεσµα να προκύψει υπερβολικά 
υψηλό ποσοστό µείωσης της τιµής. 

− Η µείωση τιµής για να ανταποκρίνεται στα πραγµατικά στοιχεία κόστους να υπολογιστεί 
µόνο για την διαφορά ποσότητας τσιµέντου που απαιτείται για κάθε κατηγορία 
σκυροδέµατος, (50 kg τσιµέντου) όπως προκύπτει από την σύγκριση των οµοειδών 
συµβατικών άρθρων ΑΤ. Β 2.3 «Παραγωγή ……… για κατασκευές από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C20/25») µε τιµή 72,0 E/m3 και του άρθρου ΑΤ. Β 2.2. «Παραγωγή …….. για 
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κατασκευή από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20» µε τιµή 66,0 E/m3 ήτοι µείωση 72 – 66 = 
6 Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 7% αντί του ποσοστού µείωσης 22,80% που 
καθόρισε η ∆/σα Υπηρεσία µε την προσβαλλόµενη ειδική διαταγή. 

− Καταλήγοντας στην ένστασή του ως εξής:  

«Με βάσει τα πιο πάνω, επιφυλασσόµενοι για κάθε νόµιµη ενέργειά µας, παρακαλούµε να 
κάνετε δεκτή την ένστασή µας και να προσδιορίσετε το ποσοστό µείωσης στο 7% αντί του 
22,80% που καθορίσατε µε την ως άνω ειδική διαταγή». 

Β4. ΑΠΟΨΕΙΣ ∆/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

− Η Τεχνική αναφορά για το έργο του θέµατος του ΕΣΠΕΛ  αναφέρει ότι η κατηγορία  
σκυροδέµατος  στα πλευρικά τοιχία επένδυσης της σήραγγας εκτροπής, είναι µειωµένη σε 
σχέση µε την κατηγορία σκυροδέµατος C20/25 που προδιαγράφτηκε από την 
εκπονηθείσα µελέτη στατικής επίλυσης της τελικής επένδυσης σήραγγας (ΣΧΕΤ. 4). 

− Μετά από γενόµενο εργαστηριακό έλεγχο, καθαιρέθηκαν τα τµήµατα στα οποία 
προέκυψε  σηµαντικά µειωµένη  ( µη αποδεκτή) κατηγορία σκυροδέµατος στα δε 
υπόλοιπα τµήµατα των πλευρικών τοιχίων όπου προέκυψε κατηγορία σκυροδέµατος 
C16/20 που παρέµειναν ως αποδεκτά  -  κατόπιν σχετικής γνωµάτευσης και του µελετητή 
-  επεβλήθη  µε την ειδική διαταγή (αρ. πρωτ. 67639/6642/07-08-2012) σε εφαρµογή του 
άρθρου 60 του Ν. 3669/08 µείωση τιµής για την ανωτέρω πληµµελή εργασία (µειωµένη 
κατηγορία σκυροδέµατος) σε ποσοστό 22,80% της συµβατικής. 

− Η ως άνω µείωση τιµής έγινε από την ∆/σα Υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη α) Τις ειδικές 
συνθήκες που αναφέρεται η υπόψη εργασία (επένδυση σήραγγας) και β) Τις παρόµοιες ή 
ανάλογες εργασίες βάσει των συµβατικών στοιχείων της εργολαβίας (τιµολόγιο,  µελέτης 
κ.τλ.) ως εξής: 

Η συµβατική εργασία άρθρο Α Τ Β.5 (ΣΧΕΤ. 5)του Τιµολογίου της εργολαβίας 
«Σκυρόδεµα στοµίων και επένδυσης σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων» - στην οποία 
διαπιστώθηκε η πληµµελής εκτέλεσή της -  µε απαιτούµενη κατηγορία σκυροδέµατος 
C20/25 έχει τιµή 85,50 Ευρώ/m3 (πριν την εφαρµογή της έκπτωσης της δηµοπρασίας ). Η 
κατηγορία σκυροδέµατος που τελικώς αποδείχθηκε µετά από εργαστηριακούς ελέγχους 
πυρήνων είναι η C16/20. Η εργασία για την κατηγορία C16/20 του σκυροδέµατος 
αναφέρεται στο άρθρο ΑΤ. Β2.2 του συµβατικού τιµολογίου της εργολαβίας µε τιµή 66,0 
Ευρώ όπου δια συγκρίσεως προκύπτει ποσοστό µείωσης της αρχικής τιµής 22,80% που 
θα εφαρµοστεί για την ποσότητα σκυροδέµατος των πλευρικών τοιχίων σήραγγας που 
εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή. 

−  Οι ισχυρισµοί του ανάδοχου στην έντασή του ότι ο καθορισµός  του ποσοστού µείωσης 
της τιµής έπρεπε να γίνει  µε αφαίρεση µόνο της αξίας της ποσότητας του τσιµέντου που 
απαιτείται για την κάθε κατηγορία σκυροδέµατος, ως προκύπτει και από την σύγκριση 
των τιµών ΑΤ. Β. 2.2 (Σκυρόδεµα C16/20) και του ΑΤ. Β. 2.3 (Σκυρόδεµα C20/25) σε 
ποσοστό µείωσης 7% (που αντιστοιχεί σε αξία  50 kg τσιµέντου), δεν ευσταθούν, διότι 
για την επίτευξη της προδιαγραφόµενης  κατηγορίας (ποιότητας) σκυροδέµατος σε 
συνδυασµό και µε την ιδιαιτερότητα της εν λόγω εργασίας (σκυρόδεµα  επένδυσης 
πλευρικών τοιχίων της σήραγγας) απαιτεί να τηρηθούν και επί πλέον συνθήκες για την 
εκτέλεση της υπόψη εργασίας πέραν της απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου, 
(συµπύκνωση, εργασιµότητα, κάθιση κ.τλ.).   

Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έλαβε ως βάση για τον καθορισµό του ποσοστού µείωσης 
το συµβατικό άρθρο ΑΤ. Β. 5 «σκυρόδεµα στοµίων ………. και επένδυσης σηράγγων» 
ως όφειλε  διότι αυτή την εργασία είχε συµβατική υποχρέωση να κατασκευάσει ο 
ανάδοχος και αποδείχθηκε η πληµµέλειά της.  
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Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε την απόρριψη στο σύνολο της από 28/08/2012 
ένστασης της ανάδοχου του έργου ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ κατά της µε αρ. 67639/6642/07-08-
2012 ειδικής διαταγής της ∆/σας Υπηρεσίας.…… ». 

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Απόφαση επί της από 28-08-2012 ένστασης της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», 
αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου 
Αµµουδιάς Ν. Πρέβεζας» κατά της µε αρ. 72657/7171/16-08-2012 απόφασης της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας περί επιβολής ποινικής ρήτρας.  

 
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 28-08-2012 ένσταση της εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου του 
θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 77475/7682/17-10-2012 
εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά της µε αρ. 72657/7171/16-08-2012 απόφασης της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
περί επιβολής ποινικής ρήτρας,. 

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 28-08-2012 ένστασή της, αναφέρει επί 
λέξει τα εξής: 
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« …….  ενισταµεθα κατά της πιο πάνω απόφασης για την επιβολή ποινικής ρήτρας 
µε την οποία η Υπηρεσία καθόρισε 
α) ρήτρα ποσού :35*500 = 17.500€ για την παράλειψη διενέργειας των προβλεπόµενων  
εργαστηριακών δοκιµών σκυροδεµάτων και 
β) ρήτρα ποσού 0,5%*7.106.082,80€ (ποσό εργασιών στον 20° λογαριασµό) = 35.530,41€ 
(ελλιπής ενηµέρωση του αρχικά υποβληθέντος Π.Π.Ε.)  
για τους παρακάτω νοµίµους τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, αλλά και άλλους που 
επιφυλασόµεθα να αναπτύξουµε ενώπιον κάθε αρχής όπου απαιτηθεί. 
1. Από την σύµβαση προβλέπεται ποιοτικός έλεγχος των εκτελεσµένων εργασιών. Ειδικά για 

τα σκυροδέµατα προβλέπεται λήψη δοκιµίων κατά την διάρκεια των σκυροδετησεων για 
να ελέγχεται η ποιότητα του διαστρωνόµενου σκυροδέµατος και ο έλεγχος της αντοχής του 
σύµφωνα µε τον κανονισµό τεχνολογίας σκυροδέµατος και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
σύµβαση. 

2. Η εταιρεία µας κατά τη διάρκεια των εργασιών σκυροδετησης προχωρούσε στη λήψη των 
προβλεπόµενων δοκιµίων και στη συνέχεια απέστειλε αυτά στο εργαστήριο για τον 
προσδιορισµό της αντοχής σκυροδέµατος σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

3. Τα αποτελέσµατα των δοκιµίων τα κοινοποιούσε το εργαστήριο άµεσα στο εργοταξιακό 
γραφείο ώστε να γίνουν διορθωτικές ενέργειες αν απαιτείτο. 
Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα ήταν αποδεκτά και εντός των προδιαγραφών 
παρέµεναν στο εργαστήριο και παραλαµβανοντο από εκεί από το εργοταξιακο γραφείο. 
Στις περιπτώσεις που τα δοκίµια παρουσίαζαν απόκλιση η αν εµφάνιζαν µειωµένη αντοχή 
προχωρούσαµε στη λήψη πρόσθετων δοκιµίων µε πυρηνοληψια «καρότα». Τα 
αποτελέσµατα της πυρηνοληψιας κοινοποιούντο άµεσα στο εργοταξιακο γραφείο αν δεν 
ήταν εντός προδιαγραφών, για να καθαιρεθούν τα αντίστοιχα σκυροδέµατα, η άλλως 
παρέµεναν στο εργαστήριο και παραλαµβανοντο από το εργοτάξιο. 

4. Με τους παραπάνω ελέγχους είχαµε πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο της ποιότητας και της 
αντοχής των σκυροδεµάτων του έργου, ενώ στις περιπτώσεις που δεν καλυπτοντο οι 
απαιτήσεις της σύµβασης προχωρούσαµε σε καθαίρεση των αντίστοιχων σκυροδεµάτων. 

5. Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από τον ΕΣΠΕΛ, προφανώς από λάθος του επί 
τόπου µηχανικού δεν σας παρεδόθησαν τα εργαστηριακά αποτελέσµατα, τα οποία δεν ήταν 
στο εργοταξιακο γραφείο αλλά είχαν παραµείνει στο εργαστήριο. 

6. Με την παρούσα σας υποβάλλουµε τα ως άνω εργαστηριακά αποτελέσµατα και ζητάµε την 
άρση της επιβληθείσας ρήτρας των 17.500€, δεδοµένου ότι δεν προκύπτει παράλειψη 
διενέργειας εργαστηριακών δοκιµών, αφού αυτές είχαν ήδη συντελεστεί από το 
εργαστήριο µας. 
Σε κάθε περίπτωση σας γνωρίζουµε ότι µπορούµε να προχωρήσουµε µε δαπάνες µας στον 
έλεγχο µε πυρηνοληψια σε οποία θέση εσείς διατάξετε για την επιβεβαίωση της αντοχής 
του σκυροδέµατος. 

7. Σχετικά µε την ρήτρα ποσού 0.5%* 7.106.082,80 = 35.539.41€ για µερική εφαρµογή του 
Π.Π.Ε. (ελλιπή ενηµέρωση του αρχικά υποβληθέντος Π.Π.Ε.) σας γνωρίζουµε ότι είναι 
αυθαίρετος ο καθορισµός του ποσοστού 0,5% στο σύνολο του έργου που εσείς καθορίσατε 
διότι ακόµη και αν δεχθούµε την έλλειψη ενηµέρωσης η δαπάνη σύνταξης είναι µόλις της 
τάξης των 1.000€-1 500€ και ουδεµία σχέση έχει µε την υπερβολικά µεγάλη ρήτρα των 
35.539,41 € που σεις µε την πιο πάνω απόφαση σας επιβάλλατε. 

8. Με βάσει τα πιο πάνω, επιφυλασσόµενοι για κάθε νόµιµη ενέργεια µας, παρακαλούµε να 
κάνετε δεκτή την ένσταση µας και να προχωρήσετε 
α) στην άρση της επιβληθείσας ποινικής ρήτρας των 17.500€ δεδοµένου ότι µε τα 
υποβαλλόµενα εργαστηριακά αποτελέσµατα δεν προκύπτει παράλειψη διενέργειας 
εργαστηριακών δοκιµών και 
β) την άρση της ποινικής ρήτρας 35.539,41€ λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσης του Π.Π.Ε., η 
άλλως να περιορίσετε αυτή στο ποσό των 1.000 €. …». 

………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 77475/7682/17-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93636/3559/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό της σύµβασης του 
έργου, ως εξής:  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
− Η εργολαβία περιλαµβάνει την κατασκευή Εγγειοβελτιωτικών Έργων - (αρδευτικό, 
αποστραγγιστικό και αγροτικό οδικό δίκτυο), για την αξιοποίηση της αγροτικής περιοχής 
βαθυπέδου Αµµουδιάς, έκτασης 2.980 στρεµµάτων που εκτείνεται πλησίον των εκβολών 
του ποταµού Αχέροντα και ειδικότερα – σωλήνες άρδευσης µήκους 21.300µ., υπόγειο 
στραγγιστικό δίκτυο σωλήνων µήκους 20.000µ., κεντρικός συλλέκτης, αντλιοστάσιο 
άρδευσης, αντλιοστάσιο στράγγισης σήραγγα εκτροπής µήκους 270µ.  δεξαµενή 
αποθήκευσης, 72 τεχνικά υδροληψιών κτλ.  

− Το έργο χρηµατοδοτήθηκε αρχικά από το Π.Ε.Π. Ηπείρου 2000-2006 
(συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) και εν συνεχεία εντάχθηκε στο Π.Α.Α. 2007-
2013 του Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

− Η οριστική τεχνική µελέτη του έργου µε τίτλο «Μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων 
βαθυπέδου Αµµουδιάς-Βαλανιδορράχης Ν. Πρέβεζας» έχει συνταχθεί από το γραφείο 
µελετών Ε.Τ.Μ.Ε.Υ.Π. Ο.Ε. τον Σεπτέµβριο του 2002 και εγκρίθηκε µε την απόφαση 
11391/607/16-5-2003 του Υπουργείου Γεωργίας.  

− Η οικονοµική αναµόρφωση των τευχών εγκρίθηκε µε την αριθ. 1777/06/19-4-2006 
Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η µε προϋπολογισµό δηµοπράτησης 13.300.000 Ευρώ µε Φ.Π.Α. 

− Στις 15/06/2006 έγινε στα Ιωάννινα  ανοιχτός διεθνής διαγωνισµός και µειοδότης 
αναδείχθηκε η εταιρεία ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 38,29%. Η 
έγκριση των Πρακτικών της ∆ηµοπρασίας και η ανάθεση του έργου, έγινε µε την αριθ. 
2916/31-07-2006 απόφαση ∆/νσης ∆ηµ. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

− To εργολαβικό συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου ποσoύ 8.207.719,43 € µε 
Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφτηκε την 25-6-2007. 

− Mε τις αποφάσεις 90627/4104/15-10-2008, 1859/12-5-2009, 3351/30-9-2009, 3118/17-
12-2010 της ∆.∆.Ε./Π.Η. εγκρίθηκαν ο 1ος, 2ος, 3ος και 4ος Α.Π.Ε συνολικού 
προϋπολογισµού 8.697.720,21 € σε ισοζύγιο της δαπάνης εργασιών µε την συµβατική και 
µε αύξηση της συνολικής δαπάνης κατά 490.000,78 € που οφείλεται στην αναθεώρηση 
τιµών και στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α.  

− Με την 20η Ε.Π. (20-12-2010) έχει πιστοποιηθεί αντικείµενο εργασιών συνολικής 
δαπάνης 8.424.051,59 € µε Φ.Π.Α.  

− Με τις µε αρ. 5140/2264/15-6-2009, 4870/22-12-2009, 1403/16-7-2010, 2930/14-12-2010 
αποφάσεις της ∆.∆.Ε./Π.Η., την µε αρ. 941/30-5-2011 απόφαση της ∆.∆.Ε./Α.∆.Η.-∆.Μ. 
και µε τις µε αρ. 37/1105/23-12-2011 και 22/851/31-07-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκαν συνολικά επτά  παρατάσεις προθεσµίας 
περαίωσης του έργου µε τελευταία λήξη την 31-8-2013. 

− Μέχρι σήµερα έχει κατασκευαστεί σχεδόν ολόκληρο το τεχνικό αντικείµενο της 
εργολαβίας  (ποσοστό 97%). Αποµένουν η ολοκλήρωση των εργασιών επένδυσης του 
θόλου της σήραγγας εκτροπής, η δοκιµαστική λειτουργία για την παράδοση προς χρήση, 
και το οικονοµικό κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας (επιµετρήσεις, ΑΠΕ κτλ.). 

− Τα αποφαινόµενα όργανα µετά την ισχύ του Ν. 3852/2010 και την κατάργηση των 
∆/νσεων ∆ηµόσιων Έργων, είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων Ηπείρου (σχετική εγκύκλιος 
35/2011 Υπ. Εσωτ. Αποκεντρ. & Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης.) 

Στη συνέχεια η Υπηρεσία αναφέρεται στο ιστορικό της διαφωνίας, στο εµπρόθεσµο της υπό 
κρίση ένστασης, στο περιεχόµενό της και µετά την παράθεση των απόψεών της, εισηγείται:  

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 15 - 

«…. την απόρριψη στο σύνολο της από 28/08/2012 ένστασης της ανάδοχου του έργου 
ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ κατά της µε αρ. 72657/7171/16-08-2012 απόφασης επιβολής ποινικών 
ρητρών της ∆/σας Υπηρεσίας.». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, παρατήρησε τα εξής: «Από παλιότερα και σε προηγούµενες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, είχαµε θέσει το ζήτηµα ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για να λειτουργήσει το έργο, γιατί είχαν διαπιστωθεί κακοτεχνίες και επιπλέον είχαν 
διατυπωθεί πολλές καταγγελίες και παράπονα από τοπικούς Φορείς, αγρότες και 
καλλιεργητές της περιοχής. Έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις για την ποιότητα κατασκευής 
και την αποτελεσµατικότητα του έργου.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1202/24-10-2012) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 28-08-2012 ένσταση της εταιρείας 
«ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο 
Βαθυπέδου Αµµουδιάς Ν. Πρέβεζας» κατά της µε αρ. 72657/7171/16-08-2012 απόφασης 
της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
περί επιβολής ποινικής ρήτρας 

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενος για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση, «…. και να προχωρήσετε α) στην άρση 
της επιβληθείσας ποινικής ρήτρας των 17.500€ δεδοµένου ότι µε τα υποβαλλόµενα 
εργαστηριακά αποτελέσµατα δεν προκύπτει παράλειψη διενέργειας εργαστηριακών δοκιµών 
και β) την άρση της ποινικής ρήτρας 35.539,41€ λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσης του Π.Π.Ε., 
η άλλως να περιορίσετε αυτή στο ποσό των 1.000 €.….. . ». 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 77475/7682/17-10-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  

« ....  Β. ΕΙ∆ΙΚΑ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  
Β1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ 
− Με την µε αριθµό οικ. 72657/7171/16-08-2012 (ΣΧΕΤ. 1) απόφαση της ∆/σας Υπηρεσίας 
επεβλήθη στον ανάδοχο ποινική ρήτρα συνολικού ποσού 53.030,41€ για παραλείψεις 
συµβατικών υποχρεώσεων ως εξής: ποσό 17.500 Ευρώ για παράλειψη διενέργειας των 
προβλεπόµενων  εργαστηριακών δοκιµών σκυροδέµατος και ποσό 35.530,41 για µερική 
εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.). 

− Η ως άνω απόφαση παρελήφθη από εκπρόσωπο του ανάδοχου στις 21/08/2012 (ΣΧΕΤ. 
2). 

− Ο ανάδοχος κατέθεσε στην Υπηρεσία την από 28/08/2012 (ΣΧΕΤ. 3) ένστασή του που 
έλαβε αρ. πρωτ. 77475/7682/03-09-2012 διατυπώνοντας τις αντιρρήσεις του για την 
παραπάνω απόφαση αιτούµενος την άρση των επιβληθεισών ποινικών ρητρών. 

Β2. ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
− Στο άρθρο 76.1 του Ν.3669/08 Κ∆Ε ορίζεται ως ανατρεπτική προθεσµία άσκησης 
ένστασης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πράξης. Εν προκειµένω 
η εν λόγω απόφαση (πράξη της ∆/σας Υπηρεσίας) παρελήφθη από την ανάδοχο την 
21/08/2012 και η ένσταση κατατέθηκε την 03/09/2012 εµπρόθεσµα και συνεπώς είναι 
εξεταστέα. 

Β3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
− Η ανάδοχος στην από 28/08/2012 ένστασή του αναφέρει τις αντιρρήσεις της - κατά της 
ανωτέρω απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών - ισχυριζόµενος – περιληπτικά – τα 
ακόλουθα. 
Για την επιβληθείσα ποινική ρήτρα ποσού 17.500 Ευρώ για παράλειψη διενέργειας 
δοκιµών σκυροδεµάτων, ότι: 
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− Κατά την διάρκεια των εργασιών σκυροδέτησης ελάµβανε συνεχώς τα απαιτούµενα 
δοκίµια για τον έλεγχο της ποιότητας σκυροδεµάτων, των οποίων τα αποτελέσµατα 
παρέµειναν στο εργαστήριο ελέγχου. Οι έλεγχοι αφορούν 75 αποτελέσµατα (από 6 σειρές 
δοκιµίων) εργαστηριακών ελέγχων νωπού σκυροδέµατος των κιβωτοειδών οχετών 
κατηγορίας C20/25 και 35 αποτελέσµατα φρεατίων αρδευτικού δικτύου. 

− ∆εν παραδόθηκαν εκ παραδροµής οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι κατά την επίσκεψη 
του ΕΣΠΕΛ στο έργο και µε την παρούσα  συνηµµένα, τους αποστέλλει στην Υπηρεσία 
για ενηµέρωσή της. 

− Προτίθεται µε ίδιες δαπάνες να προβεί σε περαιτέρω επιβεβαιωτικό έλεγχο αντοχής µε 
λήψη πυρήνων σκυροδέµατος. 
Για την επιβληθείσα ποινική ρήτρα ποσού 35.539,41€ για µερική εφαρµογή του Π.Π.Ε. 
ότι: 

−   Είναι αυθαίρετος ο καθορισµός του ποσού της ποινικής ρήτρας που επέβαλλε η ∆/σα 
Υπηρεσία για ελλιπή ενηµέρωση του υποβληθέντος Π.Π.Ε. 

−  Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη ενηµέρωσης του είναι της τάξης των 1.000 – 1.500 Ευρώ 
απέχουσα κατά πολύ από το ποσό της επιβληθείσας ρήτρας.  
Καταλήγοντας την ένστασή του ως εξής: 
Με βάση τα πιο πάνω, επιφυλασσόµενοι για κάθε νόµιµη ενέργεια µας, παρακαλούµε να 
κάνετε δεκτή την ένσταση µας και να προχωρήσετε: 
α) στην άρση της επιβληθείσας ποινικής ρήτρας των 17.500€ δεδοµένου ότι µε τα 
υποβαλλόµενα εργαστηριακά αποτελέσµατα δεν προκύπτει παράλειψη διενέργειας 
εργαστηριακών δοκιµών και   
β) την άρση της ποινικής ρήτρας 35.539,41€ λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσης του Π.Π.Ε., η 
άλλως να περιορίσετε αυτή στο ποσό των 1.000€.  

Β4. ΑΠΟΨΕΙΣ ∆/ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Α΄ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΡΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΩΝ  
− Η Τεχνική Αναφορά ΤΑ 02471-107366.01-0211 του ΕΣΠΕΛ για το υπόψη έργο 
εισηγείται την περικοπή ποσού 17.280€ για παραλείψεις διενέργειας εργαστηριακών 
δοκιµών του αναδόχου υπολογιζόµενο ως ποσοστό 5% της δαπάνης των κατωτέρω 
εργασιών – που πιστοποιήθηκαν µε τον 20ο λογαριασµό. 
ΑΤ. Β 2.1 «για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15» δαπάνη 112.100€ 
ΑΤ. Β 2.2 «για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20» δαπάνη 287.100€ 
ΑΤ Β 6     «Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε υπόγεια έργα» δαπάνη 56.700€ 
ΑΤ Β 13   «Ράβδοι αγκύρωσης ………..» δαπάνη 9.000€ 
ως εξής: 
ποσό = 5% x [112.100 + 287.100 + 56.700 + 9.000] x (1-0,37)x1,18 = 17.280€ 
Η ∆/νσα Υπηρεσία σε συνέχεια της ανωτέρω Τεχν. Αναφοράς και έχοντας υπόψη τα 
στοιχεία του ποιοτικού ελέγχου του φακέλου της εργολαβίας από όπου προκύπτει ότι: 

− Έχουν πραγµατοποιηθεί εργαστηριακοί έλεγχοι σκυροδεµάτων κατηγορίας C20/25 και 
ελλιπείς   για τις λοιπές κατηγορίες σκυροδεµάτων (C16/20 & C12/15).   

− Στην ΕΣΥ του έργου – ΣΧΕΤ. που εγκρίθηκε µε την απόφαση 1777/06/19-04-2006 
∆.∆.Ε. Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ως συµβατικό τεύχος της εργολαβίας και στο άρθρο 21 «Ποιοτικός 
Έλεγχος» αναφέρονται τα σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών του έργου. 
Ειδικότερα Στην § 21.2.9.7 της ΕΣΥ ορίζεται ο ελάχιστος αριθµός δοκιµίων 
σκυροδέµατος ως εξής: 
α) Για σκυρόδεµα και για µη οπλισµένα στοιχεία κάθε 150 m3 – οµάδα από 3 δοκίµια  
β) Για οπλισµένα σκυροδέµατα κάθε 50 m3 – οµάδα από 3 δοκίµια. 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τις ποσότητες σκυροδεµάτων του 20ου 
λογαριασµού έχουν προκύψει τα παρακάτω: 
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− Για κατηγ. σκυροδ. C12/15 (άοπλο) ποσότητα 1.900/150 = 13 οµάδες x 3 δοκίµια = 
39 δοκίµια 

− Για κατηγ. σκυροδ. C16/20 (οπλισµ.) ποσότητα 4.350/50 = 87 οµαδ. X 3 δοκίµια = 
261 δοκίµια 

− Για εκτοξευοµ. σκυρόδεµα ποσότητα 700/50 = 14 οµαδ. x 3 δοκίµια = 42 δοκίµια 
Σύνολο απαιτούµενων δοκιµίων 342 ή 35 δεκάδες.  

− Στην § 21.2.10.1 της ΕΣΥ αναφέρεται ότι «……… θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική 
ρήτρα πεντακοσίων Ευρώ (500) για κάθε δεκάδα δοκιµών που λείπουν (έστω και αν 
συµπληρωθούν αργότερα)». 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω η ∆/σα Υπηρεσία υπολόγισε το ποσό της ρήτρας 
500x35=17.500€  δεν δύναται µε βάσει το ανωτέρω άρθρο της ΕΣΥ να αποδεχθεί την εκ 
των ύστερων συµπλήρωση των ελλειπόντων εργαστηριακών ελέγχων µε την ένσταση του 
υπέβαλλε ο ανάδοχος - και συνεπώς εισηγείται την διατήρηση της ποινικής ρήτρας και 
την απόρριψη της ένστασης στο σηµείο αυτό.  

Β΄ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΡΗΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΠΕ 
Η Τεχνική Αναφορά ΤΑ 02471-10736601-0211 του ΕΣΠΕΛ για το υπόψη έργο 
εισηγείται την περικοπή ποσού 38.975€ υπολογιζόµενου ως ποσοστό 0,5% x 
7.795.082,80 (ποσό αθροίσµατος πληρωµών µέχρι τον 20ο λογαριασµό) για την µερική 
εφαρµογή του ΠΠΕ. 

− Η ∆/σα Υπηρεσία έχοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία του φακέλου του έργου προέβη 
στον υπολογισµό της ανωτέρω περικοπής (ποινική ρήτρα) µε την 72657/7171/16-08-2012 
απόφαση ως εξής: 
0,5% x 7.106.082,80 = 35.530,41 Ευρώ -  λαµβάνοντας υπόψη το καθαρό ποσό των 
εργασιών του 20ου λογαριασµού χωρίς την πρόσθεση προκαταβολής ποσού 689.000 Ευρώ 
που ήδη έχει αποσβεσθεί. - Το ποσοστό 0,5% λήφθηκε από την ανωτέρω πρόταση του 
ΕΣΠΕΛ και αντιπροσωπεύει το κόστος για την σύνταξη και εφαρµογή του ΠΠΕ. 
θεωρώντας ότι η δαπάνη αυτή είναι ανοιγµένη στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου 
προσφοράς.  
Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε την απόρριψη στο σύνολο της από 28/08/2012 
ένστασης της αναδόχου του έργου ΠΡΟΤΕΚΑΤ  ΑΤΕ κατά της µε αρ. 72657/7171/16-08-
2012 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών της ∆/σας Υπηρεσίας.…… ». 

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Απόφαση επί της από 25-09-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου 
Σουλίου», προϋπολογισµού € 1.720.000,00 € 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», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012.  

6. Την αριθµ. 22/850/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 355244, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην 
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αριθµ. πρωτ. 64708/6246/19-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 61060/5975/09-07-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει του αρ. πρωτ. 2615/17-07-2012 
έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο 
διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86095/8500/10-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91698/3495/11-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα: το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του έργου που αναφέρεται στο θέµα, η ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά του ως άνω Πρακτικού και η 
γνωµοδοτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης. 

Ειδικότερα επισυνάπτονται:  

Α) το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή « … 
σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές, κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  µονόγραψε και ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ.  

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο (αρ. κατάθεσης προσφοράς) 
µειοδότη ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής 
του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων 
του άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης.  
Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί 
µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο.  
Τέλος ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα 
µε το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. 
Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - 
µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο 
µηχανόσηµα τα οποία και διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 
(Κ.∆.Ε.) η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική 
και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της 
διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές οι οποίες και 
καταχωρήθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος 
Πίνακα (II). 
Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 
εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα 
εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της 
συνεδρίασής της, ώστε µε µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της 
συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις 
εκδούσες Αρχές. 
Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής (παραλαβή τελευταίας βεβαίωσης γνησιότητας η µε αρ. 1635/19-09-2012/ΕΤΑΑ 
Γραφ. Ιωαν.), την 20-09-2012 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και 
αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές 
βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων 
είναι παραδεκτές, όπως αναγράφονται στον Πίνακα (IΙ) που επισυνάπτεται στο παρόν 
Πρακτικό. 
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Την 11.00́ π.µ. της 20-09-2012, η  Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω 
αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή όλες οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι 
παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 60,59%  
και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 21-09-2012 και 
ώρα 7:30 και µε λήξη την 27-09-2012 και ώρα 14:30… ». 

Β) η από 25-09-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε 
την οποία η ενιστάµενη ζητά «…. Να αποκλειστούν οι ακόλουθες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
«ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από την 
περαιτέρω εξέλιξη διεξαγωγής της δηµοπρασίας του έργου …. », για τους κάτωθι λόγους 
όπως επί λέξει αναφέρονται στην ένσταση: 
 « ……   

1 - Εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» 
Όσον αφορά την εργοληπτική επιχείρηση, µε την επωνυµία «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», κατά την 
συµµετοχή της, στον εν λόγω διαγωνισµό, αυτή προσκόµισε ελλιπή και λανθασµένα 
δικαιολογητικά, τα οποία όµως δεν υπέπεσαν στην αντίληψη της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού, µε αποτέλεσµα εσφαλµένα να γίνει αποδεκτή η προσφορά της. 
1.1 Η Προσφορά της εν λόγω εταιρίας, υποβλήθηκε στον διαγωνισµό από τον κ. ΤΣΙΡΩΝΗ 
ΤΗΛΕΜΑΧΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ µε Α.∆.Τ. ΑΕ 770337/Α.Τ. Παραµυθιάς. Πέραν του γεγονότος 
ότι δεν ορίζονται από το Πρακτικό του ∆. Σ. της εταιρίας, µε σαφήνεια οι αρµοδιότητες του 
αντικαταστάτη του κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ του ∆ΟΝΑΤΟΥ, διότι αυτός έχει µόνο το 
δικαίωµα της επίδοσης της προσφοράς και όχι της υπογραφής εγγράφων της εταιρείας αυτό 
καθαυτό το Πρακτικό, δεν φέρει αύξοντα αριθµό, µε αποτέλεσµα να µην είναι µοναδικώς 
ορισµένο. Αυτό έχει ως συνέπεια, την δυνατότητα τροποποίησής του, αλλαγής του ή ακόµη 
και αυτής της κατάργησής του, ανάλογα µε την εκάστοτε εκ των υστέρων ανάγκη ή και 
βούληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή όποιου άλλου έχει συµφέρον από κάτι τέτοιο. Με 
δεδοµένο δε ότι, το Βιβλίο Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µιας ανωνύµου εταιρίας, 
δεν είναι υποχρεωτικό να φέρει κάποιου είδους θεώρηση, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή οπό άλλη 
∆ηµόσια υπηρεσία, επειδή υπάρχει η ελευθερία και τηρείται µε προσωπική ευθύνη του 
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ' ελάχιστον θα έπρεπε να φέρει αύξοντα αριθµό σε 
κάθε συνεδρίαση έτσι ώστε να υπάρχει µοναδικότητα, αναγνωρισιµότητα και ιχνηλασιµότητα  
του κάθε Πρακτικού, περιορίζοντας µε τον τρόπο αυτό µεταγενέστερες επεµβάσεις και 
Τροποποιήσεις του. Εποµένως, η µη ύπαρξη αρίθµησης στο Πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, δεν παρέχει σ' αυτό µοναδικότητα και ιχνηλασιµότητα, γεγονός που καθιστά 
αυτό άκυρο και απαράδεκτη την συγκεκριµένη προσφορά. 
1-2 Η ανωτέρω εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΙ Α.Ε.», κατά την συµµετοχή της, 
προσκόµισε το έγγραφο µε τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΌΧΩΝ», στο οποίο 
δηλώνοντα, τα στοιχεία των µετόχων και ο αριθµός µετοχών ενός εκάστου, όπως αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρίας, σύµφωνα µε όσα απαιτεί η διακήρυξη στο 
Κεφάλαιο Γ, άρθρο 24, παρ. 1 της ∆ιακήρυξης όπου αναφέρεται ότι: «Ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά (και µε τις 
διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί ποινή αποκλεισµού):» 
1)...2)...3)...4)...5)...α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν 
αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετόχων 
κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων 
της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 
(η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται),...».. Το 
συγκεκριµένο όµως έγγραφο είναι άκυρο για δύο λόγους, διότι:  
α) φέρει την υπογραφή του κ. ΤΣΙΡΩΝ Η ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ο Γ οποίος όµως, δεν 
έχει τη δυνατότητα εκπροσώπησης της εταιρίας, αλλά ούτε και δεσµεύει την εταιρία µε την 
υπογραφή του, σύµφωνα µε το / Φ.Ε.Κ. υπ' αρ. 3256/11-05-2012, καθώς, η δυνατότητα αυτή 
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έχει «...ανατεθεί εις τους: 1) στον ∆ιευθύνων Σύµβουλο και Τεχνικό ∆ιευθυντή του ∆.Σ. 
Τσιρώνη Σπυρίδων του ∆ονάτου και 2) στο µέλος του ∆.Σ. Τζίµα Συµεών του Γεωργίου, όπως 
λειτουργούν από κοινού ή και ο καθένας ξεχωριστά, τη διαχείριση, διοίκηση και 
εκπροσώπηση της εταιρείας και όλων των υποθέσεών της» και στην συνέχεια «...θέτοντας 
πάντοτε την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυµία, δεσµεύοντας την εταιρεία µε 
µόνη την υπογραφή τους. ∆ηλαδή, το προσκοµισθέν Μετοχολόγιο, θα έπρεπε να φέρει την 
υπογραφή ενός εκ των κ. Τσιρώνη Σπυρίδωνα ή Τζίµα Συµεών και όχι του κ. ΤΣΙΡΩΝΗ 
ΧΡΗΣΤΟΥ, ο οποίος,δεν δεσµεύει την εταιρεία  σε όσα έγγραφα τίθεται η υπογραφή του, και  
β) είναι ανακριβής και ψευδής όχι µόνο ο συνολικός αριθµός των δηλωθέντων µετοχών, 
(41.400 µετοχές αντί του ορθού αριθµού 41.497 µετοχές), αλλά και ο αριθµός των µετοχών 
ενός εκάστου των µετόχων της εταιρίας, σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. υπ' αρ. 8491/27-07-2010 όπου 
αναφέρεται η από 30-06-2010 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το προαναφερθέν Φ.Ε.Κ. «Μετά την 
ανωτέρω αύξηση το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σης εξακόσιες είκοσι δύο 
χιλιάδες τετρακόσια πενήντα  πέντε (622.455,00) ευρώ, διαιρούµενο σε σαράντα µία χιλιάδες 
τετρακόσια ενενήντα επτά (41.497) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα πέντε (15) 
ευρώ η κάθε µία.» 
Επειδή όµως στο Κεφάλαιο Π, άρθρο 23.2.3 της ∆ιακήρυξης, ρητά αναφέρεται: «Εφόσον 
διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την 
παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται.» και 
Επειδή η ανωτέρω δήλωση όχι µόνο δεν ισχύει λόγω αναρµοδιότητας του υπογράφοντα, αλλά 
και είναι ψευδής ως προς το περιεχόµενο, συνεπώς, το προσκοµισθέν Μετοχολόγιο της 
εταιρίας είναι άκυρο και δεν θα έπρεπε να το είχε λάβει υπ' όψιν της η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 
Το γεγονός αυτό καθιστά την εν λόγω προσφορά απαράδεκτη και n εταιρία «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» 
θα έπρεπε να αποκλειστεί. 
1.3 Η Προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», κατά την συµµετοχή της 
στον διαγωνισµό, όπως προαναφέρθηκε, υποβλήθηκε από τον κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ µε Α.∆.Τ. ΑΕ 770337/Α.Τ. Παραµυθιάς. Στα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά, 
περιλαµβάνονταν και τρεις (3) Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας κ. 
ΤΣΙΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ του ∆ΟΝΑΤΟΥ. Όµως, η µη αυτοπρόσωπη παρουσία στον 
διαγωνισµό, του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και νοµίµου εκπροσώπου, κ. ΤΣΙΡΩΝΗ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ του ∆ΟΝΑΤΟΥ, κατέστησε τις τρεις (3) αυτές Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του 
άκυρες διότι οι συγκεκριµένες ∆ηλώσεις, που είχαν υποβληθεί ως τυπικά δικαιολογητικά 
συµµετοχής, δεν έφεραν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτού  
Οι αξιούµενες, επί ποινή απαραδέκτου, από την ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού υπεύθυνες 
δηλώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23 της διακήρυξης, «Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά, κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει 
τα προσόντα του Άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:...», όπως επίσης, 
σύµφωνα και µε το άρθρο 24.1 της διακήρυξης «Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής 
πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 23...» και µε την κείµενη νοµοθεσία, στο άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ Α' 
138), που συµπλήρωσε το άρθρο 11 του Ν. 2690/99 (Φ.Ε.Κ. Α' 45), αναφέρεται ότι, «δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόµενου, όταν προσέρχεται 
αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα ή τα Κ.Ε.Π., 
προσκοµίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα» και ως εκ τούτου, 
δεν εκπληρώθηκε η σχετική υποχρέωση που επιβάλλει η ∆ιακήρυξη ως προϋπόθεση 
παραδεκτής συµµετοχής στον εν λόγω διαγωνισµό, δοθέντος ότι η ∆ιακήρυξη, η οποία θέτει 
το κανονιστικό πλαίσιο που τον διέπει, απαιτούσε επί πλέον οι εν λόγω υπεύθυνες δηλώσεις να 
φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος προσώπου δια της εµµέσου 
παραποµπής στις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ∆∆/σίας, καθώς επίσης και διότι είναι 
απαιτητό, µε τις υπ' αρ. 386/2012 και 387/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του 
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Συµβουλίου της Επικρατείας, οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει  να φέρουν την θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος προσώπου,  (του νοµίµου εκπροσώπου εν προκειµένω), 
στον διαγωνισµό ∆ηµόσιου Έργου µε τις διαδικασίες του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α) 
"Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων".  
Εποµένως, η απουσία του γνήσιου της υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου από τις τρεις (3) 
αυτές Υπεύθυνες ∆ηλώσεις, καθιστά αυτές άκυρες και την προσφορά της εταιρίας 
«ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» απαράδεκτη. 

2. Εργοληπτική επιχείρηση «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» 
Όσον αφορά την εργοληπτική επιχείρηση, µε την επωνυµία «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» κατά την 
συµµετοχή της, στον εν λόγω διαγωνισµό, αυτή προσκόµισε ελλιπή και λανθασµένα 
δικαιολογητικά τα οποία όµως δεν υπέπεσαν στην αντίληψη της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού, µε αποτέλεσµα εσφαλµένα να γίνει αποδεκτή η προσφορά της. 
2.1 Η ανωτέρω εργοληπτική επιχείρηση, δια του νοµίµου εκπροσώπου της, µεταξύ των άλλων 
δικαιολογητικών, υπέβαλλε Υπεύθυνη ∆ήλωση, περί της Κατάστασης Μετόχων και το 
Μετοχολόγιο της εταιρίας, η οποία όµως είναι ψευδής    
Συγκεκριµένα, στην Υπεύθυνη αυτή ∆ήλωση, δηλώνεται υπεύθυνα από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της εταιρίας ότι η Κατάσταση Μετόχων και τοΜετοχολόγιο της εταιρίας είναι 
ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων 
Σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη κεφ. Γ', άρθρο 23.2.3 «Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι 
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπη β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ' επιλογή 
του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 
11 του Ν. 2690/99 όπως ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων, αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα 
στον φάκελο των δικαιολογητικών) Υπεύθυνης ∆ήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της 
διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του 
πρωτοτύπου.» 
Όµως, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, που δηλώνονται υπεύθυνα ως ακριβή αντίγραφα εκ 
των πρωτοτύπων από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης κ. ΡΕΝΤΖΕΛΟ ΠΕΤΡΟ του 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ και περιλαµβάνονται στην συγκεκριµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση, δεν είναι ακριβή 
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, παρά µόνο απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. ∆ιότι, εάν 
τα δικαιολογητικά αυτά, ήταν ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, θα έπρεπε να είναι 
νόµιµα επικυρωµένα σύµφωνα πάντα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του Ν. 2690/99, όπως 
αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη κεφ. Π, άρθρο 23.2.3. 
Εποµένως, τα περιληφθέντα δικαιολογητικά στην Υπεύθυνη ∆ήλωση είναι φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων η συγκεκριµένη Υπεύθυνη ∆ήλωση είναι ψευδής και η επιχείρηση 
«Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» πρέπει να αποκλειστεί από τον διαγωνισµό, καθώς σύµφωνα µε την 
∆ιακήρυξη κεφ. Π, άρθρο 23.2.3 «Εφόσον διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο 
διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που 
ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται», γεγονός που καθιστά απαράδεκτη την 
συγκεκριµένη προσφορά. 
2.2 Η ανωτέρω εργοληπτική επιχείρηση, κατά την συµµετοχή της στον διαγωνισµό, 
προσκόµισε Βεβαίωση µέλους και µη οφειλής από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 
(αρ. πρωτ. 2524/13-12-2011) η οποία όπως φαίνεται, έχει ως ηµεροµηνία έκδοσης την 13-12-
2011 και η διάρκεια ισχύος της για την συµµετοχή σε δηµοπρασίες, έχει λήξει από τις  12-06-
2012, καθώς σύµφωνα µε όσα ρητώς επί λέξει αναφέροντα, και απαιτούνται από την 
∆ιακήρυξη του έργου, στο άρθρο 23.2 «∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής 
καταλληλότητας», παράγρ. 3, θα «...πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία 
παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν 
προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός έξι µηνών που προηγούνται 
της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.» 
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Συνεπώς, λόγω της παύσης ισχύος του συγκεκριµένου δικαιολογητικού συµµετοχής στον 
διαγωνισµό, η προσφορά της εν λόγω εταιρίας καθίσταται απαράδεκτη και η εταιρεία 
«Ο∆ΟΚΑΤ A.Ε.» έτρεπε να αποκλειστεί 
2.3 Η ανωτέρω εργοληπτική επιχείρηση «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.», υπέβαλλε την Οικονοµική της 
Προσφορά την οποία υπέγραψε ως ο νόµιµος εκπρόσωπος της, ο κ. ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, σύµφωνα µε το καταστατικό, µε το Φ.Ε.Κ. υπ' αρ. 2211/27-03-2012 και 
µε την συµπεριλαµβανόµενη στα δικαιολογητικά Υπεύθυνη ∆ήλωσή του. Στον ίδιο 
διαγωνισµό, συµµετείχε επίσης και η εταιρία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», της 
οποίας την Οικονοµική της Προσφορά, την υπέγραψε επίσης ο κ. ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, ως ο νόµιµος εκπρόσωπος, σύµφωνα µε το καταστα;τικό της εταιρίας (άρθρο 
7), αλλά κα. µε την συµπεριλαµβανόµενη στα δικαιολογητικά Υπεύθυνη ∆ήλωσή του. 
∆ηλαδή, οι δύο ως άνω διαγωνιζόµενες τεχνικές εταιρίες «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ΗΡΑΚΛΗΣ 
ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», συµµετείχαν στον διαγωνισµό, έχοντας ως εκπρόσωπο, το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΡΕΝΤΖΕΛΟ ΠΕΤΡΟ. Το γεγονός αυτό, όµως αποτελεί σαφή 
παράβαση των όρων της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, καθώς, στο Κεφ. Α' άρθρο 3.3 της 
∆ιακήρυξης, αναφέρεται ρητώς: «Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων 
διαγωνιζοµένων από το ίδιο Φυσικό πρόσωπο». Με τον τρόπο αυτό άλλωστε, διασφαλίζεται ο 
επί ίσοις όροις διαγωνισµός των συµµετεχόντων εργοληπτικών επιχειρήσεων και 
αποφεύγονται φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού. Πρόκειται δηλαδή, για προφανή περίπτωση 
καταστρατήγησης των αρχών του πραγµατικού ανταγωνισµού και της µυστικότητας των 
προσφορών (αρχή ελεύθερου ανταγωνισµού). Επιπλέον, η νοµοθεσία των δηµοσίων έργων, 
διέπεται από την αρχή του πραγµατικού ανταγωνισµού η οποία απαγορεύει την οποιαδήποτε 
απατηλή συνεννόηση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, η οποία προκύπτει κατά πάγια 
νοµολογία στις περιπτώσεις των όµοιων προσφορών και την αρχή του ελεύθερου 
ανταγωνισµού πτυχή της οποίας είναι και η αρχή της µυστικότητας των προσφορών.  
Στη συγκεκριµένη δηλαδή δηµοπρασία και µε βάση τα προαναφερθέντα, συνάγεται αβίαστα, 
ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
οι οποίες έχουν ως εκπρόσωπο το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΡΕΝΤΖΕΛΟ ΠΕΤΡΟ, 
γνώριζαν αµφότερες, αλλά και κάθε µία ξεχωριστά, την οικονοµική προσφορά όχι µόνο την 
δική της, αλλά και την οικονοµική προσφορά της άλλης, καθώς και οι δύο οικονοµικές 
προσφορές, υπογράφηκαν από το ίδιο άτοµο, γεγονός που αποδεικνύεται από το 
Ονοµατεπώνυµο και την υπογραφή του κ. ΡΕΤΖΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, που εµφανίζεται στα 
έντυπα των Οικονοµικών προσφορών. Με τον τρόπο όµως αυτό, καταστρατηγήθηκαν οι ως 
άνω αρχέςεπί της ουσίας και οι ανωτέρω εργοληπτικές επιχειρήσεις απέκτησαν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων διαγωνιζοµένων και εποµένως παρέβησαν το νόµο και την 
∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας. Η παράβαση των διατάξεων της διακήρυξης από τους 
διαγωνιζόµενους καθώς και των ανωτέρω γενικών αρχών καθιστά τις προσφορές τους 
απαράδεκτες (ΣτΕ 808/1963, 2468/1982, 2772/1986) και εποµένως οι δύο εταιρίες «Ο∆ΟΚΑΤ 
Α.Ε.» και «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», θα έπρεπε να αποκλειστούν. 

3. Εργοληπτική επιχείρηση «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
Όσον αφορά την εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», κατά την συµµετοχή της, στον εν λόγω διαγωνισµό, αυτή προσκόµισε ελλιπή και 
λανθασµένα δικαιολογητικά τα οποία όµως δεν υπέπεσαν στην αντίληψη της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, µε αποτέλεσµα εσφαλµένα να γίνει αποδεκτή η προσφορά της. 
3.1 Η ανωτέρω εργοληπτική επιχείρηση, «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά την 
συµµετοχή της στον διαγωνισµό, προσκόµισε Βεβαίωση µέλους και µη οφειλής από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), (αρ. πρωτ. 2529/13-12-2011). η οποία όπως φαίνεται, 
έχει ως ηµεροµηνία έκδοσης την 13-12-2011 και η διάρκεια ισχύος για την συµµετοχή σε 
δηµοπρασίες, έχει λήξει  από τις 12-06-2012, καθώς σύµφωνα µε όσα ρητώς επί λέξει 
αναφέρονται και απαιτούνται από την ∆ιακήρυξη του έργου, στο άρθρο 23.2 «∆ικαιολογητικά 
επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας», παράγρ. 3, θα «...πρέπει να βρίσκονται σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν 
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την έκδοσή τους  δεν προβλέπεται  χρόνος  (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) 
ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός 
έξι µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.» 
Συνεπώς, λόγω της παύσης ισχύος του συγκεκριµένου δικαιολογητικού συµµετοχής στον 
διαγωνισµό, η προσφορά της εν λόγω εταιρίας καθίσταται απαράδεκτη και εταιρία 
«ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έπρεπε να αποκλειστεί. 
3.2 Η ανωτέρω εργοληπτική επιχείρηση «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», υπέβαλλε την 
Οικονοµική της Προσφορά την οποία υπέγραψε ως ο νόµιµος εκπρόσωπος της, ο κ. 
ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, σύµφωνα µε το καταστατικό (άρθρο 7) και µε 
την συµπεριλαµβανόµενη στα δικαιολογητικά Υπεύθυνη ∆ήλωσή του. 
Στον ίδιο διαγωνισµό, συµµετείχε επίσης και η εταιρία «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.», της οποίας την 
Οικονοµική της Προσφορά, την υπέγραψε επίσης ο κ. ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ, ως ο νόµιµος εκπρόσωπος, σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ. υπ' αρ. 2211/27-03-2012, 
µε το καταστατικό της εταιρίας, αλλά και µε την συµπεριλαµβανόµενη στα δικαιολογητικά 
Υπεύθυνη ∆ήλωσή του. 
∆ηλαδή, όπως και ανωτέρω προαναφέρθηκε (παρ. 2.3), οι δύο ως άνω διαγωνιζόµενες τεχνικές 
εταιρίες «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», συµµετείχαν στον 
διαγωνισµό, έχοντας ως εκπρόσωπο, το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΡΕΝΤΖΕΛΟ ΠΕΤΡΟ. 
Το γεγονός αυτό, όµως αποτελεί σαφή παράβαση των όρων της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, 
καθώς, στο Κεφ. Α' άρθρο 3.3 της ∆ιακήρυξης, αναφέρεται ρητώς: «Απαγορεύεται η 
εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο Φυσικό πρόσωπο». 
Με τον τρόπο αυτό άλλωστε, διασφαλίζεται ο επί ίσοις όροις διαγωνισµός των συµµετεχόντων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων και αποφεύγονται φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού. Πρόκειται 
δηλαδή, για προφανή περίπτωση καταστρατήγησης των αρχών του πραγµατικού 
ανταγωνισµού και της µυστικότητας των προσφορών (αρχή ελεύθερου ανταγωνισµού) 
Επιπλέον, η νοµοθεσία των δηµοσίων έργων, διέπεται από την αρχή του πραγµατικού 
ανταγωνισµού η οποία απαγορεύει την οποιαδήποτε απατηλή συνεννόηση των συµµετεχόντων 
στο διαγωνισµό, η οποία προκύπτει κατά πάγια νοµολογία στις περιπτώσεις των όµοιων 
προσφορών και την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισµού. πτυχή της οποίας είναι και η αρχή της 
µυστικότητας των προσφορών 
Στη συγκεκριµένη δηλαδή δηµοπρασία και µε βάση τα προαναφερθέντα, συνάγεται αβίαστα, 
ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.», 
οι οποίες έχουν ως εκπρόσωπο το ίδιο φυσικό πρόσωπο, τον κ. ΡΕΝΤΖΕΛΟ ΠΕΤΡΟ, 
γνώριζαν αµφότερες, αλλά και κάθε µία ξεχωριστά, την οικονοµική προσφορά όχι µόνο την 
δική της, αλλά και την οικονοµική προσφορά της άλλης, καθώς και οι δύο οικονοµικές 
προσφορές, υπογράφηκαν από το ίδιο άτοµο, γεγονός που αποδεικνύεται από το 
Ονοµατεπώνυµο και την υπογραφή του κ. ΡΕΤΖΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, που εµφανίζεται στα 
έντυπα των Οικονοµικών προσφορών. 
Με τον τρόπο όµως αυτό, καταστρατηγήθηκαν οι ως άνω αρχές επί της ουσίας και οι ανωτέρω 
εργοληπτικές επιχειρήσεις απέκτησαν συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των υπολοίπων 
διαγωνιζοµένων και εποµένως παρέβησαν το νόµο και την ∆ιακήρυξη της δηµοπρασίας. 
Η παράβαση των διατάξεων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόµενους καθώς και των 
ανωτέρω γενικών αρχών καθιστά τις προσφορές τους απαράδεκτες (ΣτΕ 808/1963, 2468/1982, 
2772/1986) και εποµένως οι δύο εταιρείες «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε Ε.» και 
«Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» θα έπρεπε να αποκλειστούν.  …….. ». 

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

Γ) η από 10-10-2012 εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, επί της υπό κρίση ένστασης της 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», σύµφωνα µε 
την οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή, η Επιτροπή εισηγείται την 
απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της ως αβάσιµη και αστήρικτη. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, παρατήρησαν τα εξής: «Τη θέση µας ως Παράταξη για 
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τις εκπτώσεις επί των διαγωνισµών, την έχουµε επανειληµµένα. Και στο συγκεκριµένο 
έργο η δεδοµένη έκπτωση 60,59%, καθιστά αυξηµένη την υποχρέωση της Υπηρεσίας για 
την επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου, σε όλα τα στάδια εκτέλεσής 
του.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1203/24-12-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 25-09-2012 ένσταση της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά του Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – 
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδροµίου του 
∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 1.720.000,00 € µε ΦΠΑ. Με την ως άνω ένσταση και για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 7Β), η ενιστάµενη ζητά « 
…. Να αποκλειστούν οι ακόλουθες εργοληπτικές επιχειρήσεις «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», «Ο∆ΟΚΑΤ 
Α.Ε.» και «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από την περαιτέρω εξέλιξη διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας του έργου...»,   

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, σύµφωνα µε την από 10-10-2012 (συνηµµένη 
στο αριθµ. πρωτ. 86095/8500/10-10-12 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.) εισήγηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού επί της υπό κρίση ένστασης, µε την οποία η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη 
της ένστασης στο σύνολό της ως αβάσιµης και αστήρικτης για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ΄ αυτή, ως εξής:  

 «……. Την 26-09-2012 παραδόθηκε στην Πρόεδρο της Επιτροπής µία (1) ένσταση κατά του 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και συγκεκριµένα: 
• Κατά της προσωρινής µειοδότριας Ε.Ε. «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» καθώς και για τις ακόλουθες 

κατά σειρά κατάταξης Ε.Ε. «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», 
(σειρά κατάταξης 2 και 3 αντίστοιχα) για παρατυπίες που αποτελούν λόγους αποκλεισµού 
τους. 

Η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση προκειµένου να εξεταστούν τα διαλαµβανόµενα στην 
ένσταση και µετά από ενδελεχή έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών των Ε.Ε. κατά των 
οποίων στρέφεται η ένσταση «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» απεφάνθη 
τα εξής: 
1) Ως µέλος του ∆.Σ. ο κ. Τσιρώνης Τηλέµαχος έχει δικαίωµα επίδοσης της Οικονοµικής 

Προσφοράς διότι στο από 07-09-2012 πρακτικό ορίζεται αντικαταστάτης του Σπυρίδωνα 
Τσιρώνη. Στη διακήρυξη δεν αναφέρεται κάπου ότι πρέπει να υπάρχει αρίθµηση των 
πρακτικών του ∆.Σ. ή των εταιρειών διότι προσδιορίζονται µοναδικές από την ηµεροµηνία 
σύγκλισής του. 

2) Σ5ην αναλυτική κατάσταση των µετόχων αρκούν µόνο τα ονόµατα των µετόχων και το 
ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρεία 

3) Όσον αφορά τις παραπάνω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δεν αφορά την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
διότι η Υπεύθυνη ∆ήλωση του εκπροσώπου υπάρχει και δεν προβλέπεται από τη 
Νοµοθεσία ∆ηµοσίων Έργων άλλη διαδικασία (θεώρηση γνήσιου υπογραφής) από αυτή η 
οποία ακολουθήθηκε. 

4) Για τις Ε.Ε. «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» και «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», απαντώντας στα 
σηµεία της ένστασης ακολουθώντας την ίδια αρίθµηση: 
2.1 Σχετικά µε το Μετοχολόγιο γίνεται απλή φωτοτυπία η οποία σφραγίζεται µε την 
σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο. ∆εν χρειάζεται 
επικύρωση από ∆ηµόσια Αρχή. Εποµένως και η Υπεύθυνη ∆ήλωση είναι εκ του περισσού, 
παρότι νόµιµη, καθόσον υπογεγραµµένη από τον κ. Πέτρο Ρεντζέλο είναι το ίδιο πρόσωπο 
µε αυτό που κατέθεσε τον φάκελο δικαιολογητικών. 
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2.2 Σχετικά µε τις βεβαιώσεις του ΤΕΕ αυτές ισχύουν για ένα (1) έτος. Εξάµηνη είναι η 
ισχύς αυτών στις οποίες δεν αναφέρεται ηµεροµηνία λήξης. Εποµένως στην περίπτωσή 
µας είναι καθόλα νόµιµες. 
2.3 ∆εν είναι αλήθεια ότι το ίδιο φυσικό πρόσωπο εκπροσώπησε στη δηµοπρασία δύο 
εταιρείες, καθόσον την «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.» εκπροσώπησε ο κ. Πέτρος Ρεντζέλος και την 
«ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» εκπροσώπησε ο κ. Ιωάννης Μπαλαούρας. Το 
γεγονός ότι η Οικονοµική Προσφορά είναι υπογεγραµµένη από το ίδιο άτοµο δεν έχει 
καµία σηµασία καθόσον το σύστηµα είναι µειοδοτικό και δεν επηρεάζεται σε τίποτα ούτε 
απαγορεύει η Νοµοθεσία ένα άτοµο να είναι µέτοχος σε πολλές εταιρείες. 
Το ίδιο ισχύει και για την Ε.Ε.  «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ………». 

Β. Ως προς την έγκριση του Πρακτικού 

Κατόπιν την κατά τα ανωτέρω απόρριψης της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης 
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΛΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου Σουλίου»,  

− Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την από 11-09-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης 
Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού € 
1.720.000,00 € µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µε 
ποσοστό έκπτωσης 60,59%  και ποσό προσφοράς € 571.227,82  χωρίς ΦΠΑ και   

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου και η προσφορά του µειοδότη (60,59%) είναι συµφέρουσα. 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 

22/850/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας την πρότασή 
του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή 
συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδοµή. Συµπλήρωσε επίσης ότι υπάρχει ήδη εµπειρία από έργα που έχουν 
κατασκευασθεί από µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, και το αποτέλεσµα είναι διάτρητο. Άρα 
υπάρχει άµεση ανάγκη εξειδίκευσης των Υπηρεσιών, ώστε – εφόσον τα έργα αυτά δεν 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών – τουλάχιστον να γίνεται σωστή 
επίβλεψη των έργων και να µην παρατηρούνται φαινόµενα όπως αυτά στον ΧΥΤΑ της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Ιωαννίνων. 
................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων και οδικής σήµανσης σε τµήµατα του 
εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 245.000,00 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. 19/779/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Κ.Α.Π., µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
61524/6021/10-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 61657/2353/10-07-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
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Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 93112/9191/16-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93192/3548/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα το από 21-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, του οποίου η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση. Στην ως άνω εισήγηση αναφέρονται επίσης και τα εξής: 

« ….. Γ. Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε την  21-08-2012.  
∆. Την 07-09-2012 υποβλήθηκε ένσταση, από τον Ε.∆.Ε. Γεώργιο Σ. Οικονόµου και έλαβε 
αρ.πρωτ.: 79713/7878/07-09-2012 από την υπηρεσία, η οποία στρέφεται κατά του 
προσωρινού µειοδότη «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.» και της δεύτερης κατά σειρά 
µειοδοσίας Ε.Ε. «ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ», µε σκεπτικό ότι και οι δύο Ε.Ε. έχουν υπό 
εκτέλεση έργα για τα οποία δεν υπέβαλλαν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας.  
Ε. Με το αρ. 87036/8605/28-09-2012 η επιτροπή διαγωνισµού ζητά από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας τις βεβαιώσεις περάτωσης των έργων της Ε.Ε. «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».  
ΣΤ. Με το αρ. 3226/01-10-2012 η ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας αποστέλλει τις βεβαιώσεις 
περάτωσης των έργων της Ε.Ε. «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», όπου φαίνεται ότι τα 
έργα που επικαλείται ο ενιστάµενος είχαν περαιωθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας.  
Ζ. Την 12-10-2012 ο ενιστάµενος, Γεώργιος Σ. Οικονόµου, παραιτείται από αυτήν.…..». 

Σύµφωνα µε το από 21-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, η Επιτροπή « …. σε ανοικτή διαδικασία, 
άνοιξε τις προσφορές, κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, µονόγραψε τα έγγραφα αυτά και ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ. Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και 
ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο και καταχώρησε αυτές 
κατά σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος Πίνακα (II). 
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας 
την σειρά µειοδοσίας ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το 
δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και 
την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο 
του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Τέλος ήλεγξε για κάθε 
διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 
(Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω 
διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία και 
διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η ορθότητα 
συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη 
αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον 
οποίο προέκυψε ότι όλες γίνονται δεκτές. Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να 
εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) η 
επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε µέριµνα 
του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης 
άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες 
Αρχές. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 31-08-2012, οπότε και στην κατοχή 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής. Την 31-08-2012 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή 
συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις 
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σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των 
διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, όπως αναγράφονται στον Πίνακα (II) που επισυνάπτεται 
στο παρόν Πρακτικό. Την 12:00 π.µ. της 31-08-2012, η  Πρόεδρος της επιτροπής 
γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι προσφορές 
όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση  «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ ΟΕ.  » , µε ποσοστό έκπτωσης   
37 %  και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την    31-
08-2012 και ώρα 7:30 και µε λήξη την  07-09-2012 και ώρα 14:30.…. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1204/24-10-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 21-08-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων και οδικής σήµανσης σε 
τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 
245.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. 
ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 37% και ποσό προσφοράς € 125.487,80 χωρίς 
ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση µε την 
επωνυµία «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (37%) είναι συµφέρουσα και 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   

.................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-10-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – 
Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 αριθµ. 24/957/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), 
µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 76010/7521/28-08-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου µε την αρ. 
73102/7187/17-08-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 93605/9223/17-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93632/3558/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 
09-10-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, και αφού διαπίστωσε τη γνησιότητα των εγγυητικών 
επιστολών αυτών – µετά τη λήψη των σχετικών βεβαιώσεων από τις Αρχές που τις 
εξέδωσαν – αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι 
παραδεκτές, και ανέδειξε προσωρινό µειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
80.056,16 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 2%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1205/24-10-2012) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 09-10-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 
Ιωαννίνων – Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 80.056,16 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 2% και 

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

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας  
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του ∆ήµου Σελλών», 
αναδόχου εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (∆.Η.Τ.Ε. 
Α.Ε.)», 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. 1/2/02-01-2011 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 93584/9221/17-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93698/3561/18-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 04-10-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου επειδή α) καθυστέρησε η 
υπογραφή σύµβασης της άλλης εργολαβίας που αφορά την αντικατάσταση των παροχών 
ύδρευσης, οι οποίες συνδέονται στο νέο δίκτυο που κατασκευάζεται µε την παρούσα 
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εργολαβία και πρέπει οι εργασίες των δύο εργολαβιών να προχωρούν παράλληλα και β) 
λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, δεδοµένου ότι 
συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην από 04-10-2012 αίτησή του ο ανάδοχος, 
εισηγείται την χορήγηση 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 30/1206/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του ∆ήµου 
Σελλών», αναδόχου εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
(∆.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», µέχρι την 30-04-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση των προµελετών: υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων  και εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων 
συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Αράχθου», προεκτιµώµενης 
αµοιβής 650.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), έργο της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2007ΜΠ01830002, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΡΟΪΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε/INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ».  

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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. πρωτ. 30046/27-06-2011) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την 
οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

6. Την 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».  
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 69362/6824/19-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 94212/3576/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση των προµελετών του θέµατος, µε τα τεύχη και σχέδια όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση «……. 1) όπως αυτές συντάχθηκαν απ’ τον 
ανάδοχο,  υποβλήθηκαν,  ελέγχθηκαν   και  θεωρήθηκαν  από  την  Υπηρεσία  µας, 2) Η 
Υδραυλική  οριστική µελέτη να εκπονηθεί σύµφωνα µε την προτεινόµενη λύση 
αποχέτευσης µε βαρυτικό σύστηµα, 3) Πιστοποιούµε ότι κατά την σύνταξη της µελέτης 
τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµοί και Τεχνικές οδηγίες που ισχύουν 
κατά τον χρόνο σύνταξής των, Βεβαιώνουµε την ποσοτική  και ποιοτική επάρκεια της 
µελέτης και την συµµόρφωση του αναδόχου προς τις συµβατικές εν γένει υποχρεώσεις του 
…..» και βάσει της γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ 
της έγκρισης των προµελετών, όπως αυτή διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 7/27-09-2012 
(θέµα 1ο) 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 30/1207/24-10-2012) 

Α. Εγκρίνει τις προµελέτες: υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, 
µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Αράχθου», προεκτιµώµενης αµοιβής 
650.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), έργο της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002, και µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε/INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», όπως αυτές 
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο, υποβλήθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία πιστοποιεί ότι κατά την σύνταξη των µελετών 
τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµοί και Τεχνικές οδηγίες που ισχύουν 
κατά τον χρόνο σύνταξής τους και βεβαιώνει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της µελέτης 
και τη συµµόρφωση του αναδόχου προς τις συµβατικές εν γένει υποχρεώσεις του και µε την 
παρατήρηση η Υδραυλική οριστική µελέτη να εκπονηθεί σύµφωνα µε την προτεινόµενη λύση 
αποχέτευσης µε βαρυτικό σύστηµα, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της έγκρισης των προµελετών, όπως 
αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθµ. 7/27-09-2012 (θέµα 1ο). 

Β.  Εγκρίνει τα σχέδια και τα τεύχη των ανωτέρω προµελετών, ήτοι: 

Α. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

Αποτελείται συνολικώς από 6 Τεύχη και 44 Σχέδια 

Α.1. Τµήµα A : Έργα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων 

ΤΕΥΧΗ 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  
2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
   ΣΧΕ∆ΙΑ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Υ∆Ρ-02.1-00-101 1:50000 

2. 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Υ∆Ρ-02.1-02-101 1:5000 

3. 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΩΝ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ 

Υ∆Ρ-02.1-02-102 1:5000 

4. 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Υ∆Ρ-02.1-02-103 1:2000 

5. 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Υ∆Ρ-02.1-02-104 1:2000 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ Υ∆Ρ-02.1-02-105 1:2000 

7. ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Υ∆Ρ-02.1-02-106 1:2000 

8. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Υ∆Ρ-02.1-03-101 1:2000/1:200 

9. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α’ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (1/2) 

Υ∆Ρ-02.1-03-102.1 1:2000/1:200 

10. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α’ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (2/2) 

Υ∆Ρ-02.1-03-102.2 1:2000/1:200 

11. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Β’ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (1/2) 

Υ∆Ρ-02.1-03-103.1 1:2000/1:200 

12. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Β’ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (2/2) 

Υ∆Ρ-02.1-03-103.2 1:2000/1:200 

13. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (1/2) Υ∆Ρ-02.1-03-104.1 1:2000/1:200 

14. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2/2) 

Υ∆Ρ-02.1-03-104.2 1:2000/1:200 

15. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ (1/2) 

Υ∆Ρ-02.1-03-105.1 1:2000/1:200 

16. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ (1/2) 

Υ∆Ρ-02.1-03-105.2 1:2000/1:200 

17. 
ΒΑΡΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ4Β 

Υ∆Ρ-02.1-03-106.1 1:5000/1:500 

18. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΚΚ1, ΚΚ2, ΚΚ3 Υ∆Ρ-02.1-03-106.2 1:5000/1:500 

19. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – 
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ (1/4) 

Υ∆Ρ-02.1-03-107.1 1:1000/1:100 

20. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – 
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ (2/4) 

Υ∆Ρ-02.1-03-107.2 1:1000/1:100 

21. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – 
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ (3/4) 

Υ∆Ρ-02.1-03-107.3 1:1000/1:100 

22. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – 
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ (4/4) 

Υ∆Ρ-02.1-03-107.4 1:1000/1:100 

23. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (1/5) 

Υ∆Ρ-02.1-03-108.1 1:1000/1:100 

24. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (2/5) 

Υ∆Ρ-02.1-03-108.2 1:1000/1:100 

25. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (3/5) Υ∆Ρ-02.1-03-108.3 1:1000/1:100 

26. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (4/5) 

Υ∆Ρ-02.1-03-108.4 1:1000/1:100 

27. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (5/5) 

Υ∆Ρ-02.1-03-108.5 1:1000/1:100 

28. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (1/3) 

Υ∆Ρ-02.1-03-109.1 1:1000/1:100 

29. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (2/3) 

Υ∆Ρ-02.1-03-109.2 1:1000/1:100 

30. 
∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ (ΚΕΝΟ) 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (3/3) 

Υ∆Ρ-02.1-03-109.3 1:1000/1:100 

31. ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆Ρ-02.1-04-101 1:10 

32. 
ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆Ρ-02.1-05-101 1:20 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 
33. ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆Ρ-02.1-05-102 1:20 
34. ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΟΥ Υ∆Ρ-02.1-05-103 - 
35. ΤΥΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Υ∆Ρ-02.1-05-104 1:20 

36. 
ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Υ∆Ρ-02.1-05-105 1:25 

37. ΤΥΠΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Υ∆Ρ-02.1-14-101 1:25 
 

Α.2. Τµήµα Β : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
 
ΤΕΥΧΗ 
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
5. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΣΧΕ∆ΙΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆.ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
38.  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΕΛ ΕΕΛ-02.1-00-101 
39.  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΕΛ : ∆ΙΚΤΥΑ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ-02.1-00-102 

40.  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΕΛ :  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ &        
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΕΛ-02.1-00-104 

41.  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ-02.1-03-101 
42.  ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β ΕΕΛ-02.1-31-113 
43.  ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΚΑΤΟΨΗ – ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ – ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β ΕΕΛ-02.1-14-101 
44.  ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΟΨΕΙΣ Α, Β, Γ, ∆ ΕΕΛ-02.1-14-102 

 
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

Αποτελείται συνολικώς από 5 Τεύχη και 28 Σχέδια : 
 
Β.1. Τµήµα A : Έργα συλλογής και µεταφοράς λυµάτων 
 
ΤΕΥΧΗ 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ  
2.ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΣΧΕ∆ΙΑ 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

1.  
ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆Ρ-02.1-05-105 1:25 

2.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠ1: ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Υ∆Ρ-02.1-31-101 1:25 

3.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΑ2: ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Υ∆Ρ-02.1-31-102 1:25 

4.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΧ3: ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Υ∆Ρ-02.1-31-103 1:25 

5.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝ4: ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Υ∆Ρ-02.1-31-104 1:25 

6.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝ4Β: ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Υ∆Ρ-02.1-31-105 1:25 

7.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΠ1: ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ Υ∆Ρ-02.1-31-106 1:25 

8.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΠ2: ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ Υ∆Ρ-02.1-31-107 1:25 

9.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΝ3: ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΕΝΟΥ Υ∆Ρ-02.1-31-108 1:25 
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Β.2. Τµήµα Β : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
 
ΤΕΥΧΗ 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
ΣΧΕ∆ΙΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩ∆.ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

10.  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΕΛ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ (∆ΙΚΤΥA Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ – ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ 
/ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ) 

ΕΕΛ-02.1-00-103 

11.  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΕΛ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΕΛ-02.1-00-105 
12.  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ-02.1-03-101 
13.  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ: ΓΡΑΜΜΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ-02.1-03-102.1 
14.  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ: ΓΡΑΜΜΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ-02.1-03-102.2 

15.  

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ, Α/ΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΕΣΧΑΡΩΣΗ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ,  ΕΞΑΜΜΩΣΗ –
ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ) : ΚΑΤΟΨΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΗ -4,00 – ΚΑΤΟΨΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΗ 
+3.00 

ΕΕΛ-02.1-31-101.1 

16.  
ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ, Α/ΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ, ΕΣΧΑΡΩΣΗ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ,  ΕΞΑΜΜΩΣΗ –
ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ) : ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β, Γ-Γ, ∆-∆, Ε-Ε 

ΕΕΛ-02.1-31-101.2 

17.  
ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΑΣ Ι: ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΗ Α-
Α ΕΕΛ-02.1-31-102 

18.  
ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:  (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΣ) 
ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β 

ΕΕΛ-02.1-31-103 

19.  ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΙΙ: ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΗ Α-Α ΕΕΛ-02.1-31-104 

20.  
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ‘Α’: 
 ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β, Γ-Γ, ∆-∆ ΕΕΛ-02.1-31-105 

21.  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ: 
 ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΗ Α-Α ΕΕΛ-02.1-31-106 

22.  
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΥΛΙΣΗΣ: (ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ, ΚΡΟΚΙ∆ΩΣΗ, ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ) 
ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΗ Α-Α ΕΕΛ-02.1-31-107 

23.  
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ – ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ – ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ:  
 ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β ΕΕΛ-02.1-31-108 

24.  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ: ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΗ Α-Α ΕΕΛ-02.1-31-109 

25.  
ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ: 
 ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β ΕΕΛ-02.1-31-110 

26.  ΟΙΚΙΣΚΟΣ ∆ΙΥΛΙΣΗΣ: ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΗ Α-Α ΕΕΛ-02.1-31-111 

27.  
ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗΣ: 
 ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β ΕΕΛ-02.1-31-112 

28.  ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ – ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β ΕΕΛ-02.1-31-113 
 

 
Γ. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 

Αποτελείται από 1 Τεύχος : 
 
Γ.1. Τµήµα Β : Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
 
1. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν σε µελέτες σχετικές µε αυτή του 
θέµατος, σηµειώνοντας ότι διαφωνεί επί της ουσίας για την εκπόνησή της, υποστηρίζοντας 
τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία κατέθεσε ολοκληρωµένη 
πρόταση για τη διαχείριση των αποβλήτων, στη σχετική αριθµ. 2/4/31-1-2011 απόφαση του 
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Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία είναι η εξής: «Το πρόβληµα των απορριµµάτων µπορεί 
να αντιµετωπιστεί ολοκληρωµένα µόνο µέσα από ένα Εθνικό Σχέδιο ασφαλούς διαχείρισης 
των αποβλήτων που θα εκπονείται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, µε βάθρο το δηµόσιο και 
κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων, µε κεντρικούς δηµόσιους πόρους και 
µε προτεραιότητες: 

• Την  πρόληψη παραγωγής απορριµµάτων. 
• Την προώθηση της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή. 
• Την ορθολογική µεταφορά µέσω σταθµών µεταφόρτωσης.  
• Την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών. 
• Την επιλογή κατάλληλου µίγµατος σύγχρονων µεθόδων επεξεργασίας. 
• Την κατάλληλη χωροθέτηση των σχετικών υποδοµών. 

 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται φυσικά µε γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες. Η 
ανέγερση των απαραίτητων εγκαταστάσεων να γίνεται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
κατασκευών που θα υλοποιεί τα αναγκαία δηµόσια έργα υποδοµής. Αντίστοιχη εξειδίκευση 
να γίνει σε Περιφερειακό Επίπεδο.» 
.................................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., 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», 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. 89319/8805/10-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91695/3494/11-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 05-10-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου επειδή δεν 
ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών λόγω καθυστέρησης των συνεργείων της ∆.Ε.Η. και 
Ο.Τ.Ε. για την µετατόπιση των αγωγών καθώς και την κοπή δέντρων. Η ∆/νουσα το έργο 
Υπηρεσία, δεδοµένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή του ο 
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ανάδοχος, εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
µέχρι 31-12-2012, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1208/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-12-2012, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», 
αναδόχου Ευγενίου Παππά, µέχρι την 28-05-2013. 

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. 1/2/02-01-2011 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. 92416/9126/17-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93765/3563/18-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 15-10-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσµίας, µέχρι την 28-05-2013, 
µε δικαίωµα αναθεώρησης λόγω της µη οµαλής ροής της χρηµατοδότησης από το 
Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι µέχρι σήµερα έχει 
εκτελεσθεί το 90% των εργασιών και εισηγείται την χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι 28-05-2013, µε δικαίωµα αναθεωρήσεως. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 30/1209/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», αναδόχου 
Ευγενίου Παππά, µέχρι την 28-05-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
επαναλαµβάνοντας τη θέση τους 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. 
Σηµείωσαν δε, ότι η ως άνω θέση τους επιβεβαιώνεται σήµερα µε το θέµα της παράτασης 
για το συγκεκριµένο έργο, δεδοµένου ότι και στην προηγούµενη παράταση που δόθηκε 
µε την αριθµ. 10/349/06-04-2012 απόφαση της Ο.Ε., το έργο είχε εκτελεσθεί – κατά 
δήλωση της Υπηρεσίας – σε ποσοστό  90% που εξακολουθεί να είναι το ίδιο, έξι µήνες 
µετά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος αναφερόµενος στην 
µη οµαλή χρηµατοδότηση του έργου από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. επανέλαβε την πάγια 
θέση του ότι η πολιτική των κυβερνώντων έχει οδηγήσει την Περιφέρεια σε ελεγχόµενη 
χρεοκοπία και η πλειοψηφία στηρίζει αυτή την πολιτική. 

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-06-2013.  

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 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. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76869/7622/19-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 94362/3585/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 30-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-06-2013 λόγω του ότι οι 
εργασίες εκτελούνται µε αργούς ρυθµούς λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των 
λογαριασµών (απλήρωτος 3ος Λογαριασµός). Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι µέχρι σήµερα έχει 
εκτελεσθεί το 85% της εργολαβίας και εισηγείται την χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης 
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προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι 30-06-2013, εκτιµώντας ότι έως τότε θα 
περαιωθεί το έργο.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά  
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της παράτασης, 
δεδοµένου ότι – όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της Υπηρεσίας – η µη οµαλή ροή της 
χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ, έχει ως συνέπεια την εκτέλεση των 
εργασιών µε αργούς ρυθµούς και τόνισαν ότι πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου άµεσα να 
απευθύνει έγγραφη διαµαρτυρία και να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση, ώστε να 
συνεχίσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο.   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1210/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου 
Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δεδοµένου ότι για την 

κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση 
έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ 
επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 αλλαγής της κατασκευής της περίφραξης τµήµατος του οικοπέδου του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», αναδόχου Κ/ξίας Α. & Π. 
Λάµπρης Ο.Ε. - Αναστασίου Χρήστος.   

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. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89832/8853/15-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 92855/3540/16-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 01-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Η περίφραξη του οικοπέδου προβλεπόταν να γίνει στο ένα 
τµήµα του µε τοίχο από µπετόν ύψους 0,80µ. και κάγκελο απλού σχεδίου ενώ στο 
άλλο τµήµα του , όπου θα κατασκευαστεί και το γήπεδο µπάσκετ, η περίφραξη θα 
είναι απλή µε συρµατόπλεγµα. Προτείνεται, για λόγους οµοιοµορφίας, και αφού 
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δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα και ασφάλεια του συνόλου του έργου, το 
κάγκελο στο ένα τµήµα του οικοπέδου να αντικατασταθεί µε  συρµατόπλεγµα µε 
ροµβοειδή οπή. Έχοντας υπόψη και τη γνωµοδότηση 7/123/27-9-2012 (θέµα 5ο) 
του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, εισηγούµαστε την έγκριση της αλλαγής 
της κατασκευής της περίφραξης τµήµατος του οικοπέδου του έργου «Κατασκευή 
νέου Γυµνασίου Ανατολής» αναδόχου Κ/ξίας Α.& Π. Λάµπρης Ο.Ε. – Αναστασίου 
Χρήστος ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1211/24-10-2012) 

Εγκρίνει την αλλαγή της κατασκευής της περίφραξης τµήµατος του οικοπέδου του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής» αναδόχου Κ/ξίας Α. & Π. Λάµπρης 
Ο.Ε. - Αναστασίου Χρήστος, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, ήτοι να αντικατασταθεί το κάγκελο στο ένα τµήµα του οικοπέδου, µε  
συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή, για λόγους οµοιοµορφίας, και αφού δεν επηρεάζεται η 
λειτουργικότητα και ασφάλεια του συνόλου του έργου, σύµφωνα και µε την αριθµ. 7/123/27-9-
2012 (θέµα 5ο) οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
καθώς και ο κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό που είχαν διατυπώσει και κατά τη λήψη 
της αριθµ. 24/947/30-08-2012 απόφασης της Ο.Ε. για τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
για το έργο το θέµατος, ότι δηλ. το έργο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, πριν την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να λειτουργήσει το νέο Γυµνάσιο και να δεχθεί µαθητές – 
αντίθετα, όπως φαίνεται, η λειτουργία του µετατίθεται για την επόµενη χρονιά, κάτι που πλέον 
είναι δεδοµένο µετά και το σηµερινό θέµα για την αλλαγή της περίφραξης τµήµατος του 
οικοπέδου.  
.................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 09-10-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση 
πυροσβεστικών οχηµάτων», προϋπολογισµού  €120.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 59107/2425/03-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων», 
προϋπολογισµού 120.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 24/943/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους 
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όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 75217/7458/24-08-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 69625/6846/03-
08-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 94867/9395/22-10-2012 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 94924/3627/22-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία αποστέλλεται συνηµµένα το από 09-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
µειοδοσίας, και αφού απέρριψε ως απαράδεκτες τις προσφορές των Βασιλείου Χριστιά, 
Βασιλείου Ντίνου και της εταιρείας «Νίκος Μπαδήµας & Σία Ο.Ε.», λόγω ελλείψεων  στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, ανέδειξε µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.» µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 42,00%, ποσό κατά την 
προσφορά µε Γ.Ε & Ο.Ε  41.548,97€  και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α  61.924,35 €. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1212/24-10-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 09-10-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση 
πυροσβεστικών οχηµάτων», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.» που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
61.924,35 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 42,00% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΤΡΟΠΟΣ 
Α.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά 
του µειοδότη (42,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση των αριθµ. 1/04-09-2012, 2/14-09-2012, 3/17-09-2012 και 4/01-10-2012 
Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων: «∆ιαχείριση, 
Συντονισµός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού 
Τουρισµού», συνολικού προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: 
∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border 
Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία: Wine – net. 

7. Την αριθµ. 22/838/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η  διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων ∆ιαχείριση, Συντονισµός & 
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού 
προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια 
του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την 
πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
ελέγχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 66754/2758/25-07-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

8. Την αριθµ. 24/1009/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω 
πρόχειρου διαγωνισµού, και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Το αριθµ. πρωτ. 92742/3771/16-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 92780/3537/16-10-
2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκαν τα αριθµ. 1/04-
09-2012, 2/14-09-2012, 3/17-09-2012 και 4/01-10-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία: 

Αριθµ. 1/04-09-2012 Πρακτικό: 

« ….. Η επιτροπή έως και τη 12.00 π.µ., καταληκτική ώρα επίδοσης των προσφορών, δέχτηκε 
τις προσφορές των : 
1. ΕΤΑΜ Α.Ε. 
2. NOISIS Σύµβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. 
       Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγιση των προσφορών και  την µονογραφή των φακέλων τεχνικών και οικονοµικών 
προσφορών καθώς και των φύλλων των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Στην συνέχεια η 
επιτροπή προέβη στον  έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων. 
Ως αποτέλεσµα του ελέγχου διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών 
όλων των προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του έργου. 

 Κατόπιν η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων των τεχνικών προσφορών, όπου 
διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρεις, ως προς τα στοιχεία, που πρέπει να περιλαµβάνουν, όπως 
προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη. 
 Στην συνέχεια η επιτροπή  παρέδωσε τους φακέλους των προσφορών στην υπηρεσία 
προς φύλαξη και αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου το  προσεχές διάστηµα, έπειτα από 
πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής, για την αξιολόγηση και την βαθµολόγηση  των 
τεχνικών προσφορών αφού πρώτα διαβιβαστεί το πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. …. ». 

Αριθµ. 2/14-09-2012 Πρακτικό: 

« ….. Η  Επιτροπή αφού προέβη στον ενδελεχή έλεγχο όλων των φακέλων των 
∆ικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων ως προς το βαθµό στον οποίο καλύπτουν τις 
απαιτήσεις, τους όρους καθώς και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης  σηµειώνει τα κάτωθι: 
Τα δικαιολογητικά και των δύο υποψηφίων αναδόχων (ΕΤΑΜ ΑΕ & NOISIS AE)  πληρούν 
τους όρους της  υπ’ αριθµ 3/2012 Προκήρυξης και  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Και οι δύο υποψήφιοι ανάδοχοι •••• ΕΤΑΜ ΑΕ •••• NOISIS AE να προχωρήσουν στο επόµενο 
στάδιο αυτό της  αξιολόγησης των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ». …. ». 
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Αριθµ. 3/17-09-2012 Πρακτικό: 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της ότι: 
-  σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 3 Προκήρυξη ορίζονται δύο διακριτές οµάδες ενεργειών:  
- ΟΜΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι «∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου» 
- ΟΜΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του 
οινικού τουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή»  

- προβλέπεται σύνταξη χωριστών Πρακτικών για κάθε οµάδα ενεργειών (Γ.5.2)  
- το γεγονός ότι η εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΕ έχει υποβάλει προσφορά µόνο για την «Οµάδα 
Ενεργειών Ι» και η εταιρεία NOISIS AE προσφορά για την «Οµάδα Ενεργειών Ι» & 
«Οµάδα Ενεργειών ΙΙ» 

προβαίνει στο άνοιγµα καταρχήν της προσφοράς που αφορά την «Οµάδα Ενεργειών Ι- 
∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου» ήτοι την προσφορά της εταιρείας NOISIS AE. 
…………….. 
……………. Στη συνέχεια, η Επιτροπή κατέγραψε όλες τις παρατηρήσεις της και προέβη στη 
βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε τα κριτήρια τα οποία εµπεριέχονται στο 
Κεφ. Γ.6.2 της Προκήρυξης - αφορούν στην κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του έργου - και 
σύµφωνα µε το Κεφ. Γ.6.3. Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών έγινε σε σύγκριση µε 
τις απαιτήσεις της Προκήρυξης. Η Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση πίνακα µε τη 
βαθµολογία του διαγωνιζόµενου επί του καθενός κριτηρίου και ανέγραψε την τελική 
βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, µε συνοπτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας όλων των 
κριτηρίων - όπως απαιτείται από την Προκήρυξη - η οποία αιτιολόγηση στηρίζεται στο 
περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. Η αιτιολόγηση 
βασίζεται στην καταγραφή των παρατηρήσεων – σηµειώσεων της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή οµόφωνα σηµειώνει τα εξής: 
Ι. Όσον αφορά στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας NOISIS AE 

(ΟΜΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι: «∆ιαχείριση & συντονισµός του έργου» η Επιτροπή 
παραθέτει τα ακόλουθα: 

� Πάρα πολύ καλή κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου 
και ενσωµάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου. Η τεχνική της προσφορά 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της προκήρυξης, καθώς εµπεριέχεται µε 
σαφήνεια η αντίληψη του υποψήφιου Αναδόχου για το περιεχόµενο & τους στόχους του 
έργου, η αποστολή του έργου και η προσέγγιση του. 

� Πάρα πολύ καλή η πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης του υποψηφίου Αναδόχου, 
καθώς και η τεκµηρίωση της.  

� Πάρα πολύ καλή η ανάπτυξη της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου µε την υποβολή 
συγκεκριµένων προτάσεων για τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν. 

� Παρά πολύ καλή η δοµή και η οργάνωση της οµάδας έργου 
� Παρά πολύ καλή η συσχέτιση των δράσεων του έργου µε τα αντίστοιχα στελέχη, οι 

οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Προκήρυξης  
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των κριτηρίων 
αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του ανωτέρω διαγωνιζόµενου. Η βαθµολόγηση του 
κάθε κριτηρίου προέκυψε από το µέσο όρο των βαθµολογιών που έβαλε το κάθε µέλος της 
Επιτροπής. Η τελική βαθµολογία του κάθε κριτηρίου εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο 
Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Πρακτικού ΙΙΙ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής 
Προσφοράς (ΣΒΤΠ) βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης 
ήτοι: 
  ΑΒΠΤ 
ΣΒΤΠ=  --------------- x 100 
 ΑΒΤΠmax 
όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς, 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΒΤΠ 
1. NOISIS AE 100 

 
Σύµφωνα µε τον προηγούµενο Πίνακα, η «Τεχνική Προσφορά» του διαγωνιζόµενου 
κρίνεται παραδεκτή στο σύνολό της.  
Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε 
να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή. 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΜΑ∆Α A': 
Μεθοδολογική Προσέγγιση 

ΟΜΑ∆Α Β': 
Οργάνωση, Στελέχωση και 

Λειτουργία της Οµάδας Έργου 

Κατανόηση 
και 

αξιολόγηση 
των στόχων 

και 
ιδιαιτεροτή

των του 
έργου και 
ενσωµάτωσ

ή τους στην 
προσέγγιση 
του έργου  

Πληρότητα 
& σαφήνεια 

της 
πρότασης 
τεκµηρίωση 

Μεθοδολογί

α 
υλοποίησης 
του Έργου  

 
 
 

Προτειν

όµενο 
χρονοδιά

γραµ-µα 
υλοποίη

σης  

∆οµή και 
οργάνωση 
Οµάδας 
Έργου 

Συσχέτι

ση  
υλοποίη

σης των 
δράσεων 
του 

προγράµ

-µατος 
µε τα 
αντίστοι

χα 
στελέχη 

Απόλυτος 
Βαθµός 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

Συνολικός 
Βαθµός Τεχνικής 
Προσφοράς 

 
   ΑΒΤΠ 

ΣΒΤΠ=  -----------
-- x 100 

     ΑΒΤΠmax 

α/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟ

ΜΕΝΟΥ 

Μ.Ο 

Α.1.1 
(Μ.Ο 

 x συντε-
λεστή 
15%)  

Μ.Ο 

Α.1.2 
(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
30%) 

Μ.Ο 

Α.1.3 
(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
30%) 

Μ.Ο 

Α.1.4 
(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
5%) 

Μ.Ο 

Β.1 
(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
10%) 

Μ.Ο 

Β.2 
(Μ.
Ο x 
συντ

ε-
λεστ

ή 
10%

) 

(ΑΒΤΠ) (ΣΒΤΠ) 

2. NOISIS 
AE 

100,00 15 100,00 30 100,00 30 
 
 

100,00 

 
 
5 

100,00 10 100,00 10 100,00 100 

              
ΑΒΤΠ

max= 
100 

 

 
Αριθµ. 4/01-10-2012 Πρακτικό: 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της ότι: 
- σύµφωνα µε την υπ’αριθµ 3 Προκήρυξη ορίζονται δύο διακριτές οµάδες ενεργειών:  
- ΟΜΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι «∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου» 
- ΟΜΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ «Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του 
οινικού τουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή»  

- προβλέπεται σύνταξη χωριστών Πρακτικών για κάθε οµάδα ενεργειών (Γ.5.2)  
προέβη στο άνοιγµα στις 20.09.2012 των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» που αφορούν την 
«Οµάδα Ενεργειών ΙΙ- Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του οινικού 
τουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή»  ήτοι τις προσφορές και των δύο υποψηφίων 
αναδόχων. 
Επισηµαίνεται ότι η «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας «NOISIS AE» έχει ήδη 
εξεταστεί όσο αφορά στο κοµµάτι που αναφέρεται στην ΟΜΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι «∆ιαχείριση 
και συντονισµός του έργου» (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ). 
Πρώτη (λαµβάνοντας υπόψη τη σειρά κατάθεσης των προσφορών) εξετάστηκε η Τεχνική 
Προσφορά της εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΕ 
Το περιεχόµενο του φακέλου µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» του ανωτέρω 
διαγωνιζόµενου εξετάστηκε στις 20 & 24.09.2012 διεξοδικά και εις ουσία. Η πληρότητα του 
φακέλου είχε εξεταστεί κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισµού αφού ελέγχθηκε ως προς την 
ύπαρξη των ακόλουθων σηµείων:  

1. «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ» 
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2. «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ» 
3. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ» 

 
Εξετάστηκε ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου ως προς το βαθµό στον 
οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις, τους όρους, καθώς και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης  
Στο σηµείο αυτό διαπιστώθηκε ότι η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΕ 
αναφέρει  την ηµεροµηνία υποβολής του παραδοτέου Π.2.1. «Καταγραφή των αγροτικών και 
πολιτιστικών πόρων της ελληνικής διασυνοριακής περιοχής (ελληνικά και αγγλικά)» σε τρία 
(3) σηµεία της προσφοράς της ήτοι: 
1. Στο κεφ. 1.5 Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων, ενότητα 

Π.2.1. «Καταγραφή των αγροτικών και πολιτιστικών πόρων της Ελληνικής διασυνοριακής 
περιοχής (ελληνικά και αγγλικά)» (σελ.54 της Τεχνικής Προσφοράς) όπου αναφέρεται 
συγκεκριµένα …..«Το παραδοτέο Π.2.1 θα υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή έως 
30/11/2012.» 

2. Στο κεφ.2 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου (σελ.57) παρουσιάζεται σε διάγραµµα 
η πορεία υλοποίησης των πακέτων εργασίας του υποψηφίου αναδόχου έτσι όπως αυτά 
έχουν αναλυθεί σε προηγούµενες ενότητες της Τεχνικής Προσφοράς (σελ. 38 – 55). 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αναλύει την αντιστοίχιση των πακέτων 
εργασίας µε τα παραδοτέα στην ενότητα 1.5 Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή 
των παραδοτέων (σελ. 53), όπου το παραδοτέο «Καταγραφή των αγροτικών και 
πολιτιστικών πόρων της ελληνικής διασυνοριακής περιοχής (ελληνικά και αγγλικά)» 
παρουσιάζεται ως απόρροια του Πακέτου Εργασίας 3 διαπιστώνεται ότι στο διάγραµµα 
παρουσιάζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία του πακέτου εργασίας 3 άρα και του εν λόγω 
παραδοτέου η ηµεροµηνία 30/11/2012. 

3. Στο κεφ.2 Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου όπου στο κάτω ήµισυ της σελίδας 57 
αναφέρεται … «Παραδοτέο 1: Καταγραφή των αγροτικών και πολιτιστικών πόρων της 
Ελληνικής διασυνοριακής περιοχής (ελληνικά και αγγλικά) Ως 30/9/2013 

 
∆εδοµένου ότι υπήρχε αναφορά δύο διαφορετικών ηµεροµηνιών υποβολής του παραδοτέου 
«Καταγραφή των αγροτικών και πολιτιστικών πόρων της ελληνικής διασυνοριακής 
περιοχής (ελληνικά και αγγλικά)» και συγκεκριµένα 30/11/2012 στις δύο πρώτες 
περιπτώσεις και 30/9/2012 στην τρίτη η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ζήτησε από 
τον υποψήφιο ανάδοχο ΕΤΑΜ ΑΕ  την παροχή διευκρινίσεων αναφορικά µε την ηµεροµηνία 
υποβολής του παραδοτέου (επιστολή µε ηµεροµηνία 25.09.2012). 
Μετά την παροχή και των διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψηφίου αναδόχου (µε το υπ’ 
αριθµ. 5899Ν∆/25.09.2012 έγγραφο της εταιρείας που έλαβε τον ΑΠ 85858/3499/25.09.2012 
της Αναθέτουσας Αρχής) η Επιτροπή θεώρησε ως εκ παραδροµής γεννηθείσα την αναφορά 
της διαφορετικής ηµεροµηνίας στο κάτω µέρος του διαγράµµατος δεδοµένου ότι υπάρχει ορθή 
και σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της Προκήρυξης αναφορά των ηµεροµηνιών υποβολής των 
παραδοτέων τόσο στην αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων όσο και στο διάγραµµα. 
Στις ίδιες  συνεδριάσεις εξετάστηκε επίσης ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου «NOISIS AE”  ως προς το βαθµό στον οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις, τους 
όρους, καθώς και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης  
…………….. 
…………….  Στη συνέχεια, η Επιτροπή κατέγραψε όλες τις παρατηρήσεις της και προέβη στη 
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια τα οποία εµπεριέχονται στο 
Κεφ. Γ.6.2 της Προκήρυξης - αφορούν στην κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του έργου - και 
σύµφωνα µε το Κεφ. Γ.6.3. Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών έγινε σε σύγκριση µε 
τις απαιτήσεις της Προκήρυξης και όχι µε την µεταξύ τους σύγκριση. Η Επιτροπή προχώρησε 
στην κατάρτιση πινάκων µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του καθενός κριτηρίου 
και ανέγραψε την τελική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, µε συνοπτική αιτιολόγηση της 
βαθµολογίας όλων των κριτηρίων - όπως απαιτείται από την Προκήρυξη - η οποία 
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αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων. Η αιτιολόγηση βασίζεται στην καταγραφή των παρατηρήσεων – σηµειώσεων 
της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή οµόφωνα σηµειώνει τα εξής: 
Ι. Όσον αφορά στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας ΕΤΑΜ ΑΕ η 

Επιτροπή παραθέτει τα ακόλουθα: 
� Πάρα πολύ καλή κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου 

και ενσωµάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου. Η τεχνική της προσφορά 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προκήρυξης,  

� Πάρα πολύ καλή η πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης του υποψηφίου Αναδόχου, 
καθώς και η τεκµηρίωση της.  

� Πάρα πολύ καλή η ανάπτυξη της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις του. 

� Πάρα πολύ καλό το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, πληρεί τις απαιτήσεις της 
Προκήρυξης 

� Άριστη η δοµή και η οργάνωση της οµάδας έργου, µε σύνθεση 4 ατόµων µε 
εξειδικευµένες γνώσεις καθώς και 2 ατόµων ως υπεύθυνους διασφάλισης ποιότητας. Ο 
υπεύθυνος έργου έχει εµπειρία στην υλοποίηση σχετικών έργων .  

� Παρά πολύ καλή η συσχέτιση των δράσεων του έργου µε τα αντίστοιχα στελέχη, οι 
οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Προκήρυξης  

ΙΙ. Όσον αφορά στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας NOISIS A.E. η 
Επιτροπή παραθέτει τα ακόλουθα: 

� Άριστη η  κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και 
ενσωµάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου. Η τεχνική της προσφορά υπερκαλύπτει 
τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, καθώς εµπεριέχει πολλά στοιχεία από το τελικό 
περιεχόµενο των παραδοτέων. 

� Άριστη η πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης καθώς αναλύονται όλα τα πακέτα 
εργασίας µε χρήση στοιχείων προερχοµένων από µελέτες, νοµοθεσία κλπ. 

� Άριστη η ανάπτυξη της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, µε δοµηµένη ανάπτυξη της 
µεθοδολογίας και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν  

� Πάρα πολύ καλό το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, πληρεί τις απαιτήσεις της 
Προκήρυξης 

� Άριστη η δοµή και η οργάνωση της οµάδας έργου, µε σύνθεση 4 ατόµων µε 
εξειδικευµένες γνώσεις καθώς και 1 ατόµου ως υπευθύνου διασφάλισης ποιότητας.  

� Πάρα πολύ καλή η συσχέτιση των δράσεων του έργου µε τα αντίστοιχα στελέχη, οι 
οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Προκήρυξης. 

Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των κριτηρίων 
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των ανωτέρω διαγωνιζοµένων. Η βαθµολόγηση του 
κάθε κριτηρίου προέκυψε από το µέσο όρο των βαθµολογιών που έβαλε το κάθε µέλος της 
Επιτροπής. Η τελική βαθµολογία του κάθε κριτηρίου εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο 
Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Πρακτικού ΙΙΙ. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής 
Προσφοράς (ΣΒΤΠ) βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης 
ήτοι: 

             ΑΒΠΤ 
ΣΒΤΠ =  --------------- x 100 
              ΑΒΤΠmax 

όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς, 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΒΤΠ 
1. ΕΤΑΜ ΑΕ 95,19 
2. NOISIS AE 100 
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Σύµφωνα µε τον προηγούµενο Πίνακα, οι «Τεχνικές Προσφορές» όλων των 
διαγωνιζοµένων σχηµάτων κρίνονται παραδεκτές στο σύνολό τους.  
Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη ∆ΙΣΑ, ώστε να προβεί στις νόµιµες 
διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  
…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΜΑ∆Α A': 
Μεθοδολογική Προσέγγιση 

ΟΜΑ∆Α Β': 
Οργάνωση, Στελέχωση και 

Λειτουργία της Οµάδας Έργου 

Κατανόηση 
και 

αξιολόγηση 
των στόχων 

και 
ιδιαιτεροτήτω
ν του έργου 

και 
ενσωµάτωσή 
τους στην 
προσέγγιση 
του έργου  

Πληρότητ

α & 
σαφήνεια 
της 

πρότασης 
τεκµηρίω
ση 

Μεθοδολο

γία 
υλοποίηση
ς του 
Έργου  

 
 
 
 

Προτειν

όµενο 
χρονοδι

άγραµ-
µα 

υλοποίη

σης  

∆οµή και 
οργάνωση 
Οµάδας 
Έργου 

Συσχέτιση  
υλοποίηση

ς των 
δράσεων 
του 

προγράµ-
µατος µε 
τα 

αντίστοιχα 
στελέχη 

Απόλυτος 
Βαθµός 
Τεχνικής 
Προσφορά

ς 

Συνολικός Βαθµός 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

 
   ΑΒΤΠ 

ΣΒΤΠ=  --------
----- x 100 

     ΑΒΤΠmax 

α/α 

ΕΠΩΝΥ

ΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙ

ΖΟΜΕΝΟ

Υ 

Μ.Ο 

Α.1.1 
(Μ.Ο 

 x 
συντε-
λεστή 
15%)  

Μ.Ο 

Α.1.
2 

(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
30%) 

Μ.Ο 

Α.1.3 
(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
30%) 

Μ.Ο 

Α.1.4 
(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
5%) 

Μ.Ο 

Β.1 
(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
10%) 

Μ.Ο 

Β.2 
(Μ.Ο x 
συντε-
λεστή 
10%) 

(ΑΒΤΠ) (ΣΒΤΠ) 

1. ΕΤΑΜ 
ΑΕ 

100,00 15 100,00 30 100,00 30 
 
 

100,00 

 
 
5 

108,33 10,83 100,00 10 100,83 95,19 

2. NOISIS 
AE 

110,00 16.5 106,67 32 106,67 32 
 
 

100,00 

 
 
5 

104,33 10,43 100,00 10 105,93 100 

              ΑΒΤΠ

max= 
 

              105,93  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1213/24-10-2012) 

− Εγκρίνει τα αριθµ. 1/04-09-2012, 2/14-09-2012, 3/17-09-2012 και 4/01-10-2012 Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιλογή 
αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων: «∆ιαχείριση, Συντονισµός & Εκπόνηση 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού», συνολικού 
προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την 
Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine 
Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013,  

σύµφωνα µε τα οποία, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (υπό στ. 9), η Επιτροπή 
προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και της τεχνικής 
προσφοράς των διαγωνιζόµενων που κατέθεσαν προσφορά, ήτοι των εταιρειών «ΕΤΑΜ Α.Ε.» 
και «NOISIS Σύµβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.», από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνουν, όπως 
προβλέπονταν από τη σχετική υπ’ αριθµ 3/2012 διακήρυξη.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της προσφοράς που αφορά στην «Οµάδα 
Ενεργειών Ι - ∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου», ήτοι την προσφορά της εταιρείας 
«NOISIS A.E.» και στην αξιολόγηση αυτής, µε βάση το περιεχόµενο του φακέλου «Τεχνική 
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Προσφορά» (Κεφ. Γ.3), καθώς και τα κριτήρια τα οποία εµπεριέχονται στο Κεφ. Γ.6.2 της 
Προκήρυξης, και αφού βαθµολόγησε τα κριτήρια αξιολόγησής της, συνέταξε τον σχετικό 
Πίνακα. Κατόπιν η Επιτροπή, βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της 
Προκήρυξης, προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς 
(ΣΒΤΠ) της διαγωνιζόµενης εταιρείας «NOISIS A.E.», που είναι ΣΒΤΠ=100 και έκρινε 
παραδεκτή στο σύνολό της, την «Τεχνική Προσφορά» της. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» που 
αφορούν στην «Οµάδα Ενεργειών ΙΙ - Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη 
του οινικού τουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή», ήτοι τις προσφορές και των δύο 
υποψηφίων αναδόχων, των εταιρειών «ΕΤΑΜ Α.Ε.» και «NOISIS A.E.», και στην αξιολόγηση 
αυτών, και αφού βαθµολόγησε τα κριτήρια αξιολόγησής τους, συνέταξε τον σχετικό Πίνακα.  

Κατόπιν η Επιτροπή, βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, 
προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) των 
διαγωνιζόµενων εταιρειών, που είναι για την εταιρεία «ΕΤΑΜ Α.Ε.»: ΣΒΤΠ=95,19 και για την 
εταιρεία «NOISIS A.E.»: ΣΒΤΠ=100 και έκρινε παραδεκτές στο σύνολό τους, τις «Τεχνικές 
Προσφορές» των ανωτέρω εταιρειών. 

− Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αριθµ. 1/04-09-2012, 2/14-09-2012, 3/17-09-2012 και 4/01-10-2012 
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον πρόχειρο διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων: «∆ιαχείριση, Συντονισµός & 
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού» στο Πλαίσιο 
του Έργου µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", και στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού 
αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές 
οι προσφορές των εταιρειών «ΕΤΑΜ Α.Ε.» και «NOISIS A.E.», επειδή τα δικαιολογητικά που 
κατέθεσαν πληρούν τους όρους της υπ’ αριθµ. αριθµ. 3/2012 προκήρυξης του διαγωνισµού, 
οι δε τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές στο σύνολό τους, όπως καθορίζεται στο 
Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, και µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς, ως εξής:  

Α) για την «Οµάδα Ενεργειών Ι - ∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου», η εταιρεία «NOISIS 
A.E.» µε ΣΒΤΠ=100 και  

Β) για την «Οµάδα Ενεργειών ΙΙ - Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του 
οινικού τουρισµού στη διασυνοριακή περιοχή», η εταιρεία «ΕΤΑΜ Α.Ε.» µε ΣΒΤΠ=95,19 και η 
εταιρεία «NOISIS A.E.» µε (ΣΒΤΠ)=100. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη 
σχετική αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……η οποία 
καταψήφισε τη συµµετοχή, 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.». 

............................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 του αριθµ. 1/09-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «HIDDEN», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος MED 
προϋπολογισµού 65.250,00 € 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 26/1058/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α)  
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τη 
δηµοσιότητα του έργου «HIDDEN», του οποίου η Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής 
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εταίρος, στο πλαίσιο υλοποίησης του ∆ιακρατικού Προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013», Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια 
του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 80531/3301/11-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
Γ) συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω 
πρόχειρου διαγωνισµού, και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

7. Το Πρακτικό Ι/09-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση τεχνικής 
προσφοράς) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. 90084/3647/12-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 92790/3538/16-10-
2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Ι/09-10-2012: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Ι  
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 

για τη ∆ηµοσιότητα του έργου: 
“Hidden Innovation Initiatives for SMEs και ακρωνύµιο HIDDEN” 

στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED  2007 - 2013 
 

Την Τρίτη  9–10–2012 και ώρα 10:00  οι παρακάτω υπογεγραµµένοι: 
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 Ελένη ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ, υπάλληλος ΠΤΑΗ, ως Πρόεδρος,  

2 Βασιλική ΗΓΟΥΜΕΝΙ∆ΟΥ , υπάλληλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, 
ως µέλος, 

3 Ευγενία ΜΠΡΑΤΗ, υπάλληλος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ., 
ως αναπλ. µέλος  

που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου “Hidden Innovation Initiatives for SMEs και ακρωνύµιο HIDDEN” , που 
συγκροτήθηκε µε την υπ΄αρ. 3125/13.09.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Α∆Α Β4ΘΓ7Λ9-8Χ5) συνήλθαν σε δηµόσια συνεδρίαση στα Γραφεία 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, προκειµένου να προβούν στην παραλαβή των 
φακέλων των προσφορών, οι οποίες υποβλήθηκαν εγκαίρως δηλαδή πριν την ώρα λήξης της 
προθεσµίας (14:00) της 8ης Οκτωβρίου 2012 στην Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι το τακτικό 
µέλος Ελευθερία Μακρή απουσίαζε. 

Συγκεκριµένα, κατατέθηκε µόνο η κάτωθι προσφορά: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ α/α Πρωτοκόλλου 
 

1. ΝΕΧΤ COM ΑΕ 9084/3647/8.10.2012 
 

Στην αποσφράγιση παρευρέθηκε µε έγγραφη εξουσιοδότηση ο κ. Α. Κιτσαράς, Πρόεδρος & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµέρωσε τον ανωτέρω για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Γ.5.2 της υπ’ αριθµ 
5/2012 Προκήρυξης, προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς της Εταιρείας ΝΕΧΤ COM 
AE και συγκεκριµένα αποσφράγισε τους φακέλους µε τις ενδείξεις ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τους οποίους σφράγισε και µονόγραψε. Ο φάκελος µε την ένδειξη 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - χωρίς να ανοιχθεί - σφραγίστηκε, υπογράφθηκε από τα µέλη 
της Επιτροπής και παραδόθηκε στην Υπηρεσία προς φύλαξη. 

Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών 
συµµετοχής καθώς και της τεχνικής προσφοράς του ανωτέρω διαγωνιζόµενου. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή σηµειώνει το εξής: 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς και το περιεχόµενο του φακέλου της τεχνικής 
προσφοράς της ΝΕΧΤ COM ΑΕ  είναι πλήρη σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5/2012 
Προκήρυξη. 

Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται οµόφωνα: 

I. Η προσφορά της ανωτέρω εταιρείας να προχωρήσει στη επόµενη φάση, η οποία αφορά 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ.5.2 σηµείο « … η  Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αποφασίζει για το αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις υποβολής 
των δικαιολογητικών και προβαίνει στον έλεγχό τους…». 

Την Τετάρτη 10–10–2012 και ώρα 8:30  η Επιτροπή ∆ιενέργειας του  ∆ιαγωνισµού  συνήλθε 
µε την ίδια σύνθεση προκειµένου να αποφασίσει αν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις, οι 
απαιτήσεις, οι  όροι, καθώς και οι προδιαγραφές της Προκήρυξης. Επίσης η Επιτροπή θα 
προβεί και στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο Γ.5.2 του 
Τεύχους της Προκήρυξης Αριθ. 5/2012, εφόσον δεν αποκλειστεί η εταιρεία µετά από τον 
ανωτέρω έλεγχο.  

Επισηµαίνεται ότι στη εν λόγω συνεδρίαση εξετάστηκαν ενδελεχώς οι φάκελοι µε την ένδειξη 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» & «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της εταιρείας NEXT COM AE ως προς 
το βαθµό στον οποίο καλύπτουν τις απαιτήσεις, τους όρους, καθώς και τις προδιαγραφές της 
υπ΄αριθµ 5/2012 Προκήρυξης.  

Η Επιτροπή µετά τον παραπάνω έλεγχο εισηγείται οµόφωνα η προσφορά της NEXT COM 
AE να προχωρήσει στην αξιολόγηση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Για να διασφαλιστεί πλήρως η διαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και επειδή από την 
προκήρυξη και από το νόµο δεν προκύπτει κάποια «κλίµακα» στην διαδικασία της 
αξιολόγησης, χρησιµοποιήθηκε η ακόλουθη φθίνουσα εκφραστική κλίµακα: άριστη, πάρα 
πολύ καλή, πολύ καλή, αρκετά καλή, καλή, αρκετά ικανοποιητική, ικανοποιητική, σχετικά 
ικανοποιητική, µέτρια και πολύ µέτρια, συνοδευόµενη µε εντοπισµό των κυριότερων 
στοιχείων που συνιστούν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της συγκεκριµένης προσφοράς 
ως επαρκή κατά βάση αιτιολογία (ΕΑ ΣτΕ 862/2007).) 

Αναφέρεται ότι ο χαρακτηρισµός «άριστη» αντιστοιχεί σε βαθµολογία πάνω από 100, ο 
χαρακτηρισµός «πάρα πολύ καλή» αντιστοιχεί σε βαθµολογία ίση µε 100, ο χαρακτηρισµός 
«πολύ καλή» αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 96-99, ο χαρακτηρισµός «αρκετά καλή» 
αντιστοιχεί σε βαθµολογία 95, ο χαρακτηρισµός «καλή» αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 91-
94, ο χαρακτηρισµός «αρκετά ικανοποιητική» αντιστοιχεί σε βαθµολογία 90, ο 
χαρακτηρισµός «ικανοποιητική» αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 86-89, ο χαρακτηρισµός 
«σχετικά ικανοποιητική» αντιστοιχεί σε βαθµολογία 85, ο χαρακτηρισµός «µέτρια» 
αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 81-84 και ο χαρακτηρισµός «πολύ µέτρια» αντιστοιχεί σε 
βαθµολογία 80. 

Επισηµαίνεται ότι οι χαρακτηρισµοί ακολουθούν όσα ρητά αναφέρονται στην προκήρυξη: «Η 
βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς για τις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι τους 80 
βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές κρίνονται ως επουσιώδεις και η 
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προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές κριθούν ως ουσιώδεις 
ή δεν παρέχονται τα αναγκαία για τη διαµόρφωση γνώµης σχετικά µε οποιοδήποτε κριτήριο 
στοιχεία, τότε το επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται κάτω του 80 και η προσφορά απορρίπτεται.» 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή κατέγραψε όλες τις παρατηρήσεις της και προέβη στη βαθµολόγηση 
της τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε τα κριτήρια τα οποία εµπεριέχονται στο Κεφ. Γ.6.2 της 
Προκήρυξης - αφορούν στην κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του έργου - και σύµφωνα µε το 
Κεφ. Γ.6.3. Η αιτιολόγηση βασίζεται στην καταγραφή των παρατηρήσεων – σηµειώσεων της 
Επιτροπής. 

Η Επιτροπή οµόφωνα σηµειώνει τα εξής για την Τεχνική προσφορά της NEXT COM AE: 

� Πάρα πολύ καλή κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και 
ενσωµάτωσή τους στην προσέγγιση του έργου. Η τεχνική της προσφορά ανταποκρίνεται 
πλήρως στις απαιτήσεις της προκήρυξης, καθώς εµπεριέχεται µε σαφήνεια η αντίληψη του 
υποψήφιου Αναδόχου για το περιεχόµενο & τους στόχους του έργου, η αποστολή του 
έργου και η προσέγγιση του. 

� Πάρα πολύ καλή η πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης του υποψηφίου Αναδόχου, 
καθώς και η τεκµηρίωση της. Το υλικό τεκµηρίωσης που υποβλήθηκε συνάδει µε το 
αντικείµενο του έργου. 

� Άριστη η ανάπτυξη της µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου µε την υποβολή 
συγκεκριµένων προτάσεων για τα εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και τη µορφή 
που θα έχουν τα παραδοτέα. Επιπλέον, στην τεχνική προσφορά περιλαµβάνονται και 
επιπρόσθετα παραδοτέα που δεν εµπεριέχονταν στην προκήρυξη και ενδυναµώνουν τη 
συνεισφορά του διαγωνιζόµενου στο έργο. 

� Παρά πολύ καλή η δοµή και η οργάνωση της οµάδας έργου µε εξειδικευµένες γνώσεις στο 
αντικείµενο προκήρυξης  

� Παρά πολύ καλή η συσχέτιση των δράσεων του έργου µε τα αντίστοιχα στελέχη, οι οποίες 
ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της Προκήρυξης  

Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των κριτηρίων 
αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς του ανωτέρω διαγωνιζόµενου. Η βαθµολόγηση του 
κάθε κριτηρίου προέκυψε από το µέσο όρο των βαθµολογιών που έβαλε το κάθε µέλος της 
Επιτροπής. Η τελική βαθµολογία του κάθε κριτηρίου εµφανίζεται στον επισυναπτόµενο 
Πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Πρακτικού Ι. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής 
Προσφοράς (ΣΒΤΠ) βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης 
ήτοι: 

  ΑΒΠΤ 
ΣΒΤΠ=  --------------- x 100 
 ΑΒΤΠmax 

όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς, 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΒΤΠ 

1. ΝΕΧΤ CΟΜ ΑΕ 100 

 

Σύµφωνα µε τον προηγούµενο Πίνακα, η «Τεχνική Προσφορά» της ΝΕΧΤ CΟΜ ΑΕ  
κρίνεται παραδεκτή στο σύνολό της, όπως καθορίζεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης. 
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Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε 
να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή. Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και 
υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα. 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΟΜΑ∆Α A': 
Μεθοδολογική Προσέγγιση 

ΟΜΑ∆Α Β': 
Οργάνωση, Στελέχωση και 

Λειτουργία της Οµάδας Έργου 

Κατανόηση και 
αξιολόγηση των 
στόχων και 

ιδιαιτεροτήτων 
του έργου και 
ενσωµάτωσή 
τους στην 

προσέγγιση του 
έργου  

Πληρότητ

α & 
σαφήνεια 
της 

πρότασης 
τεκµηρίω
ση 

Μεθοδολογί

α 
υλοποίησης 
του Έργου 
(οργάνωση, 
εργαλεία, 
χρονοδιάγρα

µµα, 
παραδοτέα, 
διάγραµµα 
ροής, 

υποστήριξη 
Αναθέτουσα

ς Αρχής) 

∆οµή και 
οργάνωση 
Οµάδας 
Έργου 

Συσχέτιση  
υλοποίηση

ς των 
δράσεων 
του 

προγράµµ
ατος µε τα 
αντίστοιχα 
στελέχη 

Απόλυτ

ος 
Βαθµός 
Τεχνικ

ής 
Προσφ
οράς 

Συνολικός 
Βαθµός 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

 
   ΑΒΤΠ 

ΣΒΤΠ=  -----
-------- x 100 

     
ΑΒΤΠmax 

α/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

µ.ο. 

Α.1.1 

µ.ο. 

Α.1.2 

µ.ο. 

Α.1.
3 

µ.ο. 

Β

.1 

µ.ο. 

Β

.2 

(ΑΒΤ
Π) 

(ΣΒΤΠ) 

1. NEXT COM AE 100,00 20,00 100 30,00 106,67 32,0
0 

100,00 

1
0,
0
0 

100,00 

1
0,
0
0 

102 100 

            ΑΒΤΠ

max= 
 

            102  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1214/24-10-2012) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/09-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής και αξιολόγηση 
τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την επιλογή 
αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «HIDDEN», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Προγράµµατος MED, προϋπολογισµού 65.250,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το 
οποίο, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής 
καθώς και της τεχνικής προσφοράς του µοναδικού διαγωνιζόµενου που κατέθεσε προσφορά, 
ήτοι της εταιρείας «NEXT COM A.E.», από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 5/2012 προκήρυξη του διαγωνισµού και προχώρησε στην αξιολόγηση του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου και στη βαθµολόγηση των κριτηρίων 
αξιολόγησής της, συνέταξε δε και τον σχετικό Πίνακα. Στη συνέχεια η Επιτροπή, βασιζόµενη 
στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, προχώρησε στον υπολογισµό 
του Συνολικού Βαθµού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) της διαγωνιζόµενης εταιρείας «NEXT 
COM A.E.», που είναι ΣΒΤΠ=100. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η «Τεχνική Προσφορά» της «NEXT COM A.E.», κρίνεται από την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, παραδεκτή στο σύνολό της, όπως καθορίζεται στο Κεφ.Γ.6.3 της 
Προκήρυξης. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/09-10-2012 (που ολοκληρώθηκε την 10-10-2012) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον ως άνω πρόχειρο διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «HIDDEN», και 
στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «NEXT COM A.E.», επειδή τα 
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δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της υπ’ αριθµ. αριθµ. 5/2012 προκήρυξης 
του διαγωνισµού, η δε τεχνική προσφορά της κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, όπως 
καθορίζεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς 
(ΣΒΤΠ)= 100. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
26/1058/13-09-2012 απόφαση 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. 
............................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, και έγκριση δαπανών δηµοσίευσης.    

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, 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. 28/1127/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
έγινε εν µέρει αποδεκτή η ένστασης του Κωνσταντίνου Τσαγκογιάννη, κατά της µε αριθµ. 
πρωτ. 73911/5532/21-08-2012 ∆ιακήρυξης που αφορά τον ανοιχτό διαγωνισµό της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών, για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι την 31-12-2013 Β) Ματαιώθηκε 
ο προκηρυχθείς ανοιχτός διαγωνισµός προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι την 31-12-2013 και Γ) 
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εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξή του, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
94244/7121/19-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94263/3583/19-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία αποστέλλει το Σχέδιο της 
διακήρυξης, για τη διενέργεια διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την κατάρτισή της 
και επιπλέον την έγκριση δαπάνης ποσού 1.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων 
δηµοσίευσης του εν λόγω διαγωνισµού, όπως απαιτείται στους τακτικούς διαγωνισµούς. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1215/24-10-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %) στην εκάστοτε µέση 
διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 94244/7121/19-10-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισµός του ανωτέρω διαγωνισµού, διαµορφώνεται στο 
ποσό των € 1.483.756,00 ήτοι: Α) ποσό € 1.085.630,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 
συνολικά 775.450 λίτρων καυσίµων (πετρέλαιο) θέρµανσης, και Β) ποσό € 398.126,00 για 
την προµήθεια συνολικά 251.500 λίτρων καυσίµων κίνησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στον κάτωθι πίνακα, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α’ της διακήρυξης, ως εξής: 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η 
ΑΠΛΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

  (Λίτρα) 
(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική 
τιµή 1,40) (Λίτρα) 

(ΕΥΡΩ) 
(ενδεικτική 
τιµή 1,78) 

(Λίτρα) 
(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική 
τιµή 1,56) 

1 
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

110.000 154.000,00 25.000 44.500,00 225.000 351.000,00 

2 
"ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.000 7.000,00 ▬ ▬ 200 312,00 

3 
Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

6.950 9.730,00 ▬ ▬ ▬ ▬ 

4 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 28.500 39.900,00 1.200 2.136,00 ▬ ▬ 

5 
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

190.000 266.000,00 ▬ ▬ ▬ ▬ 

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250.000 350.000,00 ▬ ▬ ▬ ▬ 

7 Ο.Α.Ε.∆.- ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 115.000 161.000,00 ▬ ▬ ▬ ▬ 

8 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

30.000 42.000,00 ▬ ▬ ▬ ▬ 

9 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

40.000 56.000,00 100 178,00 ▬ ▬ 

 ΣΥΝΟΛΟ 775.450 1.085.630,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΓΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

251.500 

   
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

398.126,00 

   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ): 

 1.483.756,00 
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Η ως άνω δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) έτους 2013, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512 για τα καύσιµα 
θέρµανσης, ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 για τα καύσιµα κίνησης των µηχανηµάτων και ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1511 για τα καύσιµα κίνησης των αυτοκινήτων). 

− Ο ανωτέρω διαγωνισµός, δεδοµένου ότι ο σχετικός προϋπολογισµός της ετήσιας δαπάνης 
της προµήθειας, υπερβαίνει το χρηµατικό όριο για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, θα 
διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του άρθρου 10 του Π.∆. 118/2007, ήτοι 
µε δηµοσίευση της περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των 
Αθηνών και µία τοπική. 

Εγκρίνει τη δαπάνη € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική, της διακηρύξεως του ανωτέρω 
διαγωνισµού. 

.................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Καθαρισµός των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος. 

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

6. Την αριθµ. 37/1113/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε 
ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού 
ενδιαφέροντος, για το έτος 2012, στην εταιρεία µε την επωνυµία «NOVOGLANZ Ε.Π.Ε.», µε 
συνολικό κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα (6.540,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 91760/6922/12-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 92636/3536/15-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Για την αντιµετώπιση της ανάγκης καθαρισµού των 
δηµοσίων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρας) και του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ….. και αφού οι ανάγκες αυτές δεν µπορούν 
να καλυφθούν µε το υπάρχον προσωπικό (2 Καθαρίστριες), ούτε µε πρόσληψη προσωπικού 
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µόνιµου ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αυτής της ειδικότητας, λόγω και του ισχύοντος µέτρου 
αναστολής των διορισµών, παρακαλούµε να αποφασίσετε αν θα δοθεί παράταση στην 
ισχύουσα σύµβαση καθαριότητας όπως αυτό ορίζετε στην εν λόγω σύµβασή µε την ανάδοχο 
εταιρεία, µέχρι και 12 µηνών, η οποία σύµφωνα µε τα συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν στην 
υπηρεσία µας, αλλά και την υπεύθυνη δήλωση που µας προσκοµίστηκε από την ανάδοχο 
εταιρεία περί της αποδοχής µιας ενδεχόµενης παράτασης, η ενδεχόµενη παράταση φαίνεται 
αρκετά συµφέρουσα για την Περιφέρεια Ηπείρου ή σε άλλη περίπτωση να εγκρίνετε τη 
διενέργεια τακτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε ειδικά συνεργεία καθαρισµού της 
καθαριότητας των ανωτέρω κτιρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2072/92, 
από το τµήµα προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. Το 
προηγούµενο έτος το έργο της καθαριότητας του ∆ιοικητηρίου, του ΕΛΚΕΠΑ και των 
Υπηρεσιών της Εκπ/σης είχε ανατεθεί κατόπιν ανοιχτού διαγωνισµού σε ιδιωτικό συνεργείο 
και η δαπάνη κατά µήνα ανήρχετο σε 6.540,00 ευρώ, πλέον το ΦΠΑ. Κατόπιν των ανωτέρω 
παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
παραταθεί η ισχύς της σύµβασης µε τη µειοδότρια εταιρεία του προηγούµενου διαγωνισµού, 
µετά και τη σύµφωνη γνώµη αυτής, δεδοµένου ότι είναι η πιο ενδεδειγµένη και συµφέρουσα 
λύση για την Περιφέρεια Ηπείρου, επειδή η προσφορά της για το έτος 2012 ήταν 
συµφέρουσα, ενώ επιπλέον η διαδικασία ενός νέου διαγωνισµού θα επιβαρύνει οικονοµικά 
την Περιφέρεια. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1216/24-10-2012) 

Εγκρίνει την παράταση της ισχύος της σύµβασης για τον καθαρισµό των κτιριακών 
εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου 
Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος για δώδεκα (12) µήνες, ήτοι για το χρονικό διάστηµα από 01-01-
2013 έως 31-12-2013, µε την εταιρεία «NOVOGLANZ Ε.Π.Ε.», που αναδείχθηκε µειοδότρια στον 
σχετικό διαγωνισµό για το έτος 2012 (αριθµ. 37/1113/23-12-2011 απόφαση κατακύρωσης της 
Οικονοµικής Επιτροπής), µε τους ίδιους όρους και τιµές της αρχικής σύµβασης, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871), και µε τη σύµφωνη 
γνώµη αυτής, δεδοµένου ότι είναι η πιο ενδεδειγµένη και συµφέρουσα λύση για την Περιφέρεια 
Ηπείρου, επειδή η προσφορά της ως άνω εταιρείας για το έτος 2012 ήταν η πλέον συµφέρουσα 
οικονοµικά, γεγονός που ισχύει και για το επόµενο έτος, λαµβάνοντας υπόψη και τα συγκριτικά 
στοιχεία της αγοράς που διαθέτουν οι αρµόδιες Υπηρεσίες. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
σηµειώνοντας ότι αναγνωρίζουν µεν την ανάγκη για τον καθαρισµό των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, εµµένουν δε στις επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει κατά τη συζήτηση της 
διενέργειας και κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του σχετικού διαγωνισµού για το έτος 
2012, στις σχετικές αριθµ. 29/848/27-10-2011, 30/902/11-11-2011 και 37/1113/23-12-2011 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις αριθµ. 29/848/27-
10-2011, 30/902/11-11-2011 και 37/1113/23-12-2011 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικές µε τον διαγωνισµό για το έτος 2012, επαναλαµβάνοντας την εισήγησή 
του ότι πρέπει να οργανωθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου Υπηρεσία Καθαριότητας, µε 
πρόσληψη προσωπικού µε µόνιµη σχέση εργασίας.   

...................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπανών για έκτακτες εργασίες καθαριότητας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
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. 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 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). 

7. Την αριθµ. 37/1113/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που 
στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα (έδρα) και του Υπουργείου 
Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2012, στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«NOVOGLANZ Ε.Π.Ε.». 
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8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
94947/7223/22-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94961/3631/22-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα εξής: «Εισηγούµαστε  την 
έγκριση δαπάνης για έκτακτες εργασίες καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου και εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία 
καθαρισµού – Α) ∆/νση Μεταφορών (αρχικός καθαρισµός εγκαταστάσεων του κέντρου 
εξετάσεων κτιρίου και περιβάλλον χώρος)-  Β) Κτίριο Περιφέρειας (καθαρισµός 
εξωτερικού τοίχου και εισόδων από συνθήµατα και χρώµατα - καθαριότητα επιπλέον 
χώρων λόγω αδειών της υπαλλήλου καθαρίστριας – καθαριότητα χώρων των προς 
µεταφορά υπηρεσιών), συνολικής δαπάνης 7.000 € πλέον ΦΠΑ, στην ανάδοχο εταιρεία 
NOVOGLANZ   Ε.Π.Ε., που προέκυψε από το σχετικό διαγωνισµό για την καθαριότητα 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και των υπηρεσιών της εκπαίδευσης και η 
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ.072 (ΚΑΕ 0871).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1217/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 7.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων), για έκτακτες εργασίες καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου,  
οι οποίες θα διενεργηθούν από την ανάδοχο εταιρεία NOVOGLANZ Ε.Π.Ε., µειοδότρια του 
σχετικού διαγωνισµού για το έτος 2012 (αριθµ. 37/1113/23-12-2011 απόφαση κατακύρωσης 
της Οικονοµικής Επιτροπής), ήτοι: Α) στη ∆/νση Μεταφορών (αρχικός καθαρισµός 
εγκαταστάσεων του κέντρου εξετάσεων κτιρίου και περιβάλλον χώρος) και Β) στο κτίριο της 
έδρας της Περιφέρειας στα Ιωάννινα (καθαρισµός εξωτερικού τοίχου και εισόδων από 
συνθήµατα και χρώµατα – καθαριότητα επιπλέον χώρων λόγω αδειών υπαλλήλων – 
καθαριότητα χώρων των προς µεταφορά υπηρεσιών). 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση 
του έργου της Λειτουργίας του χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 
της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων) για διάρκεια ενός (1) έτους 
από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του.   

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, 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. 28/1128/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, τακτικού (ανοικτού) διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου 
της Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου 
δοκιµαστικής λειτουργίας του, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού 
Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής 
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Σύµβασης, µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός 
Ιωαννίνων), η σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 8/62/25-7-2012 απόφαση 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου και η υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 397/2012 Πράξη του Ζ΄ 
Κλιµακίου (ΣΤ΄ ∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
έργου του θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 86748/6450/28-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
Γ) εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της διακήρυξης 
του ανωτέρω διαγωνισµού.  

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
90441/6776/09-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90507/3475/09-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Μετά την ισχύ του 
Ν.4024/201 (Φ.Ε.Κ. 226/α’/27-10-2011) και την κοινοποίηση του αρ. πρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 
26 του παραπάνω Νόµου, που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια οργανική 
µονάδα, προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων 
αναπληρωµατικών µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
συµµετοχή τους στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου 
της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού 
1.290.600,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και 144.810,00 €, πλέον 
Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ στραγγισµάτων. Σας υποβάλλουµε προς τούτο το 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, καθώς και την σχετική 
ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να 
συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07 Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού και παρακολούθησης - παραλαβής του έργου, καθώς και αντιµετώπισης κάθε 
θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση της σύµβασης.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1218/24-10-2012) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων) για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, και ορίζει τα µέλη αυτής µε 
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 
και αναφέρονται στο από 05-10-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής:  

Τακτικά µέλη 

1. Μητσάκη Σοφία, ως Πρόεδρος, υπάλληλος του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, της 
∆/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Έργων Υποδοµής, 

2. Τσιάρας Ευάγγελος, υπάλληλος του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, του κλάδου Π.Ε. 
Περιβάλλοντος και 
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3. Μάνη Αναστασία, υπάλληλος του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Λεουσίδης Αλέξανδρος, υπάλληλος του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, της ∆/νσης 
Τεχνικών έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Έργων Υποδοµής, 

2. Μπλέτσα Παναγιώτα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
και 

3. Γιαννούση Πηνελόπη, υπάλληλος του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού. 

Έργο της Επιτροπής είναι η διεξαγωγή του διαγωνισµού, η αξιολόγηση των προσφορών, η 
παραλαβή του έργου, καθώς και η αντιµετώπιση κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την 
εκτέλεση της συµβάσεως. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, διατηρώντας τη συνολική 
θέση του για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε σε 
σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής, και 
επιπλέον κατέθεσε την πρότασή του, το έργο της Λειτουργίας του ΧΥΤΑ, να υλοποιηθεί 
από τον ίδιο τον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας της Π.Ε. Ιωαννίνων και να µην διενεργηθεί σχετικός 
διαγωνισµός. 

.................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 74 - 

 

             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Ιωάννινα, 05-10-2012 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Α.) 
ΤΗΣ 1ΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ), 

ΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ. 

 

 Σήµερα στις 05/10/2012 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 

για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του 

Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 

Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του 

χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού 1.290.600,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για 

τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και 144.810,00 €, πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 

στραγγισµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της από 15/12/2011 συνταχθείσας ∆ιαπιστωτικής 

πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε 

µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή 

διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη, µε την εξής σειρά : 

2. Μητσάκη Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, της ∆/νσης 

Τεχνικών έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Έργων Υποδοµής, 

4. Τσιάρας Ευάγγελος, υπάλληλος του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 

Π.Ε. Ιωαννίνων, της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, του κλάδου Π.Ε. 

Περιβάλλοντος και 
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5. Μάνη Αναστασία, υπάλληλος του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης, της 

∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. 

∆ιοικ/κού – Οικ/κού. 

 
 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

1. Λεουσίδης Αλέξανδρος, υπάλληλος του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων, της 

∆/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Έργων Υποδοµής, 

2. Μπλέτσα Παναγιώτα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και 

3. Γιαννούση Πηνελόπη, υπάλληλος του Τµήµατος Κινήτρων Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, του 

κλάδου Π.Ε. ∆ιοικ/κού – Οικ/κού. 

 

  Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Μητσάκη Σοφία. 

 Έργο της Επιτροπής αυτής, είναι η διεξαγωγή των διαγωνισµών, η αξιολόγηση των 

προσφορών, η παραλαβή του έργου, καθώς και η αντιµετώπιση κάθε θέµατος, που θα 

προκύψει, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

 
 Ιωάννινα, 05/10/2011 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», 
προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου» και έγκριση 
των όρων της διακήρυξής του.  

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

6. Την αριθµ. 92795/37739/16-10-2012 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 περίφραξης και ειδικού 
εξοπλισµού παγοδροµίου».  
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
93025/7050/16-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93075/3545/16-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της διενέργειας 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, καθώς και του σχετικού σχεδίου 
διακηρύξεως, µε τη συνηµµένη µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.), όπως συντάχθηκε 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1219/24-10-2012) 

Α. Εγκρίνει τη 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 για την εκτέλεση των υποέργου 
«Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 

Β. Εγκρίνει τους όρους της διακηρύξεως του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, 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 τη σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός, τιµολόγιο) και 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 93025/7050/16-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 26/1070/13-09-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής των πρόχειρων µειοδοτικών 
διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων 1) «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων» και 
2) «Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου»,  θα αποτελέσει 
την Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής και του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού των 
υποέργου «Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», του ιδίου έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό που είχαν διατυπώσει και στη λήψη των σχετικών αριθµ. 25/1048/07-09-2012 
και 26/1074/13-09-2012 αποφάσεων της Ο.Ε., για την έγκριση διενέργειας των άλλων 
υποέργων του έργου «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 
.................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για την αντιµετώπιση καθιζήσεων 
και κατολισθήσεων στην περιοχή Μαυρολάγγαδο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, 
που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 
77579/3300/03-09-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της 
αριθµ. 25/1018/07-09-2012 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 εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων 
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   
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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 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 αριθµ. 77579/3300/03-09-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί 
έγκρισης µίσθωσης από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  
την παροχή έργου από 03-09-2012 για την αντιµετώπιση καθιζήσεων και κατολισθήσεων 
στην περιοχή Μαυρολάγγαδο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων και δεδοµένου ότι η 
Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στην µηχανικό της εξοπλισµό το είδος του µηχανήµατος 
που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

10. Την αριθ. 25/1018/07-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών στους ιδιοκτήτες και 
χειριστές Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται στην απόφαση, και µε µέριµνα του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της εκτέλεσης 
εργασιών από 03-09-2012 για την αντιµετώπιση καταπτώσεων και καθιζήσεων στην 
περιοχή Μαυρολάγγαδο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων προς αποφυγή ατυχηµάτων, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 77579/3300/3-9-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων 
και δεδοµένου ότι η ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου δεν 
διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό αρκετά µηχανήµατα για την άµεση αντιµετώπιση 
των παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των 
περιοχών. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
93366/3953/16-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93526/3555/17-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για 
την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για την αντιµετώπιση καταπτώσεων και 
καθιζήσεων στην περιοχή Μαυρολάγγαδο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, σύµφωνα µε 
τις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα,  σχετικά µε 
τα µηχανήµατα που εργάσθηκαν στις περιοχές αρµοδιότητάς τους, τις ώρες εργασίας και 
τις ηµέρες απασχόλησης. 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως 
Παράταξη, στη σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
και φυσικά αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
ζηµιών λόγω καιρικών συνθηκών. Παρόλα αυτά, προτείνουµε ότι πρέπει να ξαναγίνει ένας 
συνολικός σχεδιασµός και συντονισµός για τους τρόπους αποτελεσµατικής παρέµβασης 
της Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις, µε εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων 
που διαθέτουµε ως Περιφέρεια συνολικά, ώστε να µην απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια 
έκταση, η συνδροµή ιδιωτικών µηχανηµάτων.».   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1220/24-10-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε 
ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση 
εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την 
πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση καταπτώσεων και καθιζήσεων στην περιοχή 
Μαυρολάγγαδο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, που εκτέλεσαν σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, οι κάτωθι δικαιούχοι, από 03-09-2012, και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν 
διαθέτει τα συγκεκριµένα µηχανήµατα για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω 
προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών και 
σύµφωνα µε την αριθµ. 77579/3300/03-09-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας και της αριθµ. 25/1018/07-09-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής: 
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1. Συνολική δαπάνη € 24.575,40 µε ΦΠΑ (ήτοι € 19.980,00 πλέον € 4.595,40 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 22.977,00) στην Παχή Μαρία, η οποία 
εκτέλεσε εργασίες για την αντιµετώπιση καταπτώσεων και καθιζήσεων στην περιοχή 
Μαυρολάγγαδο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, µε το αριθµ. ΜΕ 59252 ιδιωτικό 
µηχάνηµα έργου (444 ώρες εργασίας x € 45,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 
03-09-2012 έως 02-10-2012. 

2. Συνολική δαπάνη € 20.700,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 16.830,00 πλέον € 3.870,90 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 19.354,50) στην Παχή Μαρία, η οποία 
εκτέλεσε εργασίες για την αντιµετώπιση καταπτώσεων και καθιζήσεων στην περιοχή 
Μαυρολάγγαδο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, µε το αριθµ. ΜΕ 55882 ιδιωτικό 
µηχάνηµα έργου (374 ώρες εργασίας x € 45,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 
03-09-2012 έως 27-09-2012. 

� 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.». 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
92652/3905/15-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94387/3587/19-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει εξάµηνο και πλέον 
από την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµα για το 
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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. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1221/24-10-2012) 

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

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΜΕ 93717 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
ΦΟΡΤΩΤΗ 682,00 838,86 

2 ΚΗΥ 9140 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗ 331,00 407,13 

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ   

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ-ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ-
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ-ΓΑΝΤΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 205,00 252,15 

4 ΚΥ 6662 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗ 398,00 489,54 
5 ΚΥ 9094 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1100*22,5 ΤΕΜ 2 920,00 1.131,6 
6 ΚΥ 5204 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 185*75*16 ΤΕΜ 2 270,00 332,1 
7 ΜΕ 113269 ΤΣΑΠΑ ΕΠΙΣΚ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΕΜ 2 850,00 1.045,5 
8 ΜΕ 121956 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜ +6 828,00 1.018,44 
9 ΜΕ 121954 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΕΠΙΣΚ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΕΜ 6 828,00 1.018,44 

10 ΚΥ 5214  ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΙ-
ΣΤΕΓΑΝΑ-ΚΛΑΠΕΤΟ 1.168,00 1.436,64 

11 ΜΕ 113269 ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
ΠΕΡΜΑΝΗΤΙΣ-ΣΤΕΓΑΝΑ-
ΦΙΛΤΡΑ 928,00 1.141,44 

12 ΚΥ 5193 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 
ΣΠΡΟΚΕΡ-ΛΕΠΙ∆ΕΣ-
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ 4.500,00 5535 

13 ΜΕ121954 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΣΑΣΜΑΝ-ΛΕΠΙ∆ΕΣ-ΜΗΧΑΝΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2.850,00 3.505,5 

14 ΜΕ 113269 ΤΣΑΠΑ 
ΑΚΡΟΛΕΠΙ∆Α-ΚΟΥΒΑ-
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ 3.250,00 3.997,5 

15 ΚΥ 6661 ΑΛΑΤΙΕΡΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 450,00 553,5 

16 ΚΥ 5201 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΦΙΛΤΡΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 750,00 922,5 

17 ΚΥ 5201 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΒΑΛΒΙ∆Α-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 440,00 541,2 

18 ΚΥ 5201 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-∆ΥΝΑΜΟ 1.380,00 1.697,4 

19 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 180,00 221,4 
20 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 850,00 1.045,5 
21 ΜΕ 121954 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 850,00 1.045,5 

22   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ-ΣΙ∆ΗΡΟΓΩΝΙΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ-ΣΩΛΗΝΑ 1&1/2-
ΧΡΩΜΑ ΜΙΝΙΟΝ-
ΣΜΥΡΙ∆ΟΠΑΝΑ-∆ΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ 1.750,00 2.152,5 

23 ΚΥ 5166 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΠΑΜΠΡΙΖ 200,00 246 
24 2004 ΣΚΑΦΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΝΤΙΖΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 765,00 940,95 

25 ΚΥ 5191 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΡΟΥΛΜΑΝ-
ΠΕΤΡΕΛ 985,00 1.211,55 

26 5195 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΡΕΛΕ-ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ 450,00 553,5 
       ΣΥΝΟΛΟ 27.058,00   
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� 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. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών δειγµατοληψίας φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων έτους 2012, του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 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)}. 

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 Ποιοτικού και Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3687/15-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 92796/3539/16-10-2012 στον φάκελο 
16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη 
των αναγκών δειγµατοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2012, σύµφωνα µε 
το επισυναπτόµενο στην εισήγηση, αριθµ. 96549/10.5.2011 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1222/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 200,00, για την κάλυψη των αναγκών δειγµατοληψίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων 
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του Φορέα 291 και ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων). 
..................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπάνης για την µεταφορά δειγµάτων πατάτας για το Πρόγραµµα 
Επισκοπήσεων 2012 του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 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)}. 

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 Ποιοτικού και Φυτουγειονοµικού Ελέγχου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3725/17-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93516/3551/17-10-2012 στον φάκελο 
16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για να 
ολοκληρωθεί το πρόγραµµα επισκοπήσεων πατάτας µε έως 40 (σαράντα) δείγµατα 
σάκων, 200 κονδύλων πατάτας το καθένα ,µε φόρτωση-εκφόρτωση και αποστολή αυτών 
από τη Χρυσοβίτσα  στην Αθήνα (Μπενάκειο Φυτοπ/κο Ινστιτούτο) ήτοι 1.000,00 € µε το 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 3907/43579/9-4-2012 έγγραφο του Υπουργείου  
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1223/24-10-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ, για την µεταφορά έως 40 (σαράντα) σάκων µε 
δείγµατα πατάτας, 200 κονδύλων πατάτας το καθένα, µε φόρτωση-εκφόρτωση και αποστολή 
αυτών από τη Χρυσοβίτσα στην Αθήνα (Μπενάκειο Φυτοπ/κο Ινστιτούτο), προκειµένου να 
ολοκληρωθεί το Πρόγραµµα Επισκοπήσεων πατάτας, για τις ανάγκες του Τµήµατος Ποιοτικού 
& Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 291 και ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 µετακίνησης του Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή του σε σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων την 19-10-2012, σχετικά µε το πρόγραµµα µελιταίου πυρετού. 

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 Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 10331/15-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 92298/3525/15-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών του Φίλιππα Ανδρέου, 
κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του σε σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων την 19-10-2012, σχετικά µε το πρόγραµµα µελιταίου πυρετού. 

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 αριθµ. πρωτ. 10331/15-10-2012 εισήγησης 
της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, και την πραγµατοποίηση της 
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µετακίνησης του υπαλλήλου δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 10-10-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1224/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο που διοργανώνει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων την 19-10-2012, σχετικά µε το πρόγραµµα 
µελιταίου πυρετού καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού 330,00 € για τη µετακίνησή του σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του προϋπολογισµού έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Έγκριση µετακίνησης της Φούκη Σοφίας, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της στο συνέδριο 
«Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020- ∆εύτερη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», 
που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 23-10-2012. 

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 Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας - Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3686/15-10-2012 (σε ορθή επανάληψη την 19-
10-2012) έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 92490/3533/15-10-2012 στον φάκελο 
16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την 
µετακίνηση της Φούκη Σοφίας, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, στις 
23-10-2012, για τη συµµετοχή της στο συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής 
Περιόδου 2014-2020- ∆εύτερη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που διοργανώνει το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

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

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 3686/15-10-2012 (σε 
ορθή επανάληψη την 19-10-2012) εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας - Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης της υπαλλήλου, δεδοµένου ότι 
η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 10-10-2012.  

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 30/1225/24-10-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Σοφίας Φούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 
Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-
2020- ∆εύτερη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, στις 23-10-2012 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 74,13 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 
291, ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων). 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 µετακίνησης της Όλγας Αντωνακούδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της στο 
συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020- ∆εύτερη Συνεδρίαση 
ΘΟΣΣ 4», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 24-
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 Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας - Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3741/19-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το 
αρ. πρωτ. 94380/3586/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την µετακίνηση της Όλγας Αντωνακούδη, υπαλλήλου 
του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, στις 24-10-2012, για τη συµµετοχή της στο 
συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020- ∆εύτερη Συνεδρίαση 
ΘΟΣΣ 4», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

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

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 3741/19-10-2012 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας - Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου 
ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 10-10-2012.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1226/24-10-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Όλγας Αντωνακούδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 
2014-2020- ∆εύτερη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 4», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 24-10-2012 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 74,13 για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 291, ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 µετακίνησης του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για συµµετοχή του στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα 
τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 05 έως και 08 Νοεµβρίου 
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 ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 94967/14009/22-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 
94718/3623/22-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης, για την µετακίνηση του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 
Αθήνα, από 05 έως και 08 Νοεµβρίου 2012, για συµµετοχή του στο ετήσιο επιµορφωτικό 
σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

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

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1227/24-10-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο 
ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, που θα διεξαχθεί από 05 
έως και 08 Νοεµβρίου 2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 515,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 
072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων). 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 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. 91466/678/22-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 94708/3622/22-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και την οποία διοργανώνει η 
Περιφέρεια Ηπείρου. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 27 Οκτωβρίου 2012 στο Καλπάκι, στο 
Κλειστό Γυµναστήριο, όπου η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνδιοργάνωση µε την 8η Μεραρχία 
Πεζικού θα πραγµατοποιήσει έκθεση φωτογραφίας και αρχειακού υλικού µε θέµα τις µάχες 
«Καλπακίου- Πίνδου» και της «Βορείου Ηπείρου». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται την ηµέρα 
της 28ης Οκτωβρίου και  περιλαµβάνουν στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία, 
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επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, δεξίωση πριν την παρέλαση για 600 
προσκεκληµένους. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 3.700  € 
πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στη 
διοργάνωση των εκδηλώσεων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1228/24-10-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, των εκδηλώσεων 
εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα γίνουν βάση του 
προγράµµατος και περιλαµβάνουν: στις 27 Οκτωβρίου 2012 στο Καλπάκι, σε 
συνδιοργάνωση µε την 8η Μεραρχία Πεζικού, την πραγµατοποίηση έκθεση 
φωτογραφίας και αρχειακού υλικού µε θέµα τις µάχες «Καλπακίου- Πίνδου» και της 
«Βορείου Ηπείρου» και την ηµέρα της 28ης Οκτωβρίου, στην πόλη των Ιωαννίνων, 
δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, δεξίωση πριν την 
παρέλαση για 600 προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται βάσει της µε 
αριθ. πρωτ. 37809/04-10-12 απόφασης 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 συνολικού ποσού € 3.700,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 
072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της στη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου και περιλαµβάνουν εκτύπωση φωτογραφικού 
υλικού για την έκθεση, έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά αναµνηστικής 
πλακέτας, παράθεση δεξίωσης για 600 προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο 
Κυβέρνησης και το επιτελείο του, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές 
Ιωαννίνων, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, 
οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, 
αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση 
εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.) 

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-
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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον εορτασµό 
«Καλπάκεια 2012» και έγκριση σχετικών δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 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. 93804/708/18-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94191/3573/19-10-
2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης 
από την Π.Ε. Ιωαννίνων, των εκδηλώσεων για τον εορτασµό «Καλπάκεια 2012», που 
πραγµατοποιούνται µε αφορµή την επέτειο του ιστορικού «ΟΧΙ» και περιλαµβάνουν επισκέψεις 
σχολείων στους ιστορικούς χώρους, αγώνες δρόµου και σκοποβολής, προβολή ταινιών 
ντοκιµαντέρ, οµιλίες, βραβεύσεις επιζώντων πολεµιστών του ’40, παρουσίαση χορευτικών 
συγκροτηµάτων και αναπαράσταση της µάχης του Καλπακίου, όπου θα πάρουν µέρος στρατιώτες 
της 8ης Μεραρχίας και κάτοικοι του ∆ήµου Καλπακίου. Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή, 
που αποτελεί µέρος του επίσηµου εορτασµού της επετείου του ΟΧΙ, η Περιφέρεια Ηπείρου 
αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ανάδειξη της ιστορίας, των ηθικών αξιών και του πολιτισµού, 
ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού και πατριωτικού περιεχοµένου, συµβάλλει στην απότιση 
φόρου τιµής στην ηρωική γενιά του έπους του ’40 µε την αναβίωση των ιστορικών γεγονότων στο 
φυσικό τους χώρο, όπου µετουσιώθηκε σε πράξη το ιστορικό ΟΧΙ, βοηθά στην αφύπνιση της 
εθνικής συνείδησης των κατοίκων του νοµού και αναβαθµίζει το γενικότερο πνευµατικό και 
πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε 
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εκδηλώσεις αυτού του είδους κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι προάγουν την πολιτιστική και 
κοινωνική ανάπτυξη του Νοµού και 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. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
2.000  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1229/24-10-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων ευρείας απήχησης 
µε το γενικό τίτλο «Καλπάκεια 2012», που πραγµατοποιούνται µε αφορµή την επέτειο του 
ιστορικού «ΟΧΙ», στις 26 & 27 Οκτωβρίου 2012 στο ∆ελβινάκι και στο Καλπάκι του ∆ήµου 
Πωγωνίου και περιλαµβάνουν επισκέψεις σχολείων στους ιστορικούς χώρους, αγώνες δρόµου και 
σκοποβολής, προβολή ταινιών ντοκιµαντέρ, οµιλίες, βραβεύσεις επιζώντων πολεµιστών του ’40, 
παρουσίαση χορευτικών συγκροτηµάτων και αναπαράσταση της µάχης του Καλπακίου, όπου θα 
πάρουν µέρος στρατιώτες της 8ης Μεραρχίας και κάτοικοι του ∆ήµου Καλπακίου. 

Στη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων, εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Πωγωνίου, 
θα µετέχουν η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων, η 8η Μεραρχία, η Οµοσπονδία Ενώσεων & 
Αδελφοτήτων Πωγωνίου κ.α. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή, που αποτελεί µέρος του επίσηµου εορτασµού της 
επετείου του ΟΧΙ, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ανάδειξη της 
ιστορίας, των ηθικών αξιών και του πολιτισµού, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού και 
πατριωτικού περιεχοµένου, συµβάλλει στην απότιση φόρου τιµής στην ηρωική γενιά του έπους του 
’40 µε την αναβίωση των ιστορικών γεγονότων στο φυσικό τους χώρο, όπου µετουσιώθηκε σε 
πράξη το ιστορικό ΟΧΙ, βοηθά στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των κατοίκων του νοµού 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 προάγουν την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του Νοµού και 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 συνολικού ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012,  (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844) για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση που θα αφορά στην 
κάλυψη των εξόδων για την εκτύπωση προσκλήσεων, φακέλων, αφισών, ηχητική κάλυψη 
εκδηλώσεων, φωτογράφηση εκδηλώσεων εκτύπωση φωτογραφιών κ.α.  

...................................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της επετειακής 
εορταστικής εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση του Μετσόβου και 
έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 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. 93806/709/22-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
94702/3621/22-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση των επετειακών 
εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση του Μετσόβου και 
έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1230/24-10-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση, σε συνεργασία µε τον 
∆ήµο Μετσόβου, τον Σύλλογο των εν Ιωαννίνοις Μετσοβιτών και τον Σύλλογο Κρητών 
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Ηπείρου, των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα ευρείας 
απήχησης, για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση του Μετσόβου, οι οποίες θα 
πραγµατοποιηθούν από 26 έως και 31-10-2012 στο Μέτσοβο και στα Ιωάννινα και 
περιλαµβάνουν: ηµερίδα, αγώνα ορεινού τρεξίµατος, έκθεση φωτογραφίας, παρέλαση, 
τιµητικές εκδηλώσεις προς τιµή των Κρητών αγωνιστών στο Μέτσοβο και στα Ιωάννινα, µε 
παρουσίαση χορευτικών οµάδων, δεξίωση, παραδοσιακό κέρασµα κ.α. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις αυτές υπαγορεύεται από την ηθική 
υποχρέωση απόδοσης της τιµής που αρµόζει στους ήρωες συµπατριώτες µας που 
θυσιάστηκαν για την ειρήνη και την ελευθερία, αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την 
ανάδειξη και προβολή της ένδοξης ιστορίας του τόπου µας και στην αφύπνιση της εθνικής  
µας συνείδησης, συµβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των Ηπειρωτών και των 
Κρητών και δίνει την ευκαιρία σε όλους να έρθουν σε επαφή µε την παραδοσιακή µουσική 
και τη γενικότερη παράδοση, τόσο της Κρήτης, όσο και της Ηπείρου, ενισχύει τις 
πρωτοβουλίες πολιτιστικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων και προάγει την 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη 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 συνολικού ποσού € 1.600,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012,  (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844) για 
την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της στη διοργάνωση των εκδηλώσεων και 
περιλαµβάνουν, εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων για κάθε εκδήλωση, ενοικίαση 
αίθουσας, φωτογράφηση εκδηλώσεων και εκτύπωση φωτογραφιών, παράθεση δεξίωσης, 
φιλοξενία προσκεκληµένων, αγορά στεφάνων, κ.λ.π. 

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

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 
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. Τις υπ’ αριθµ. 93050/7053/16-10-2012 & 93667/7090/18-10-2012 αποφάσεις  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την κατεπείγον ανάθεση των δροµολογίων στους νέους 
οδηγούς. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
94893/7221/22-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94934/3629/22-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 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 
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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 
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) ….. 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…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1231/24-10-2012) 

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, 

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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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 
..................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

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. 88984/3273/10-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
91129/3490/10-10-2012 στον φάκελο 16/2012 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1232/24-10-2012) 
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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 

072.0291 
Εισφορές στο 
ΙΚΑ 

7.982,63 140,00 

∆απάνη για αποζηµίωση 
στο ΙΚΑ για παροχή 
υγειονοµικών υπηρεσιών 
στην Π.Ε. Πρέβεζας 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

15.000,00 150,00 

∆απάνη για προµήθεια 
ανταλλακτικών (µνήµη, 
µητρική κάρτα, 
τροφοδοτικό) για 
υπολογιστές της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

291.0843 
Εκδόσεις - 
Εκτυπώσεις - 
Βιβλιοδεσία 

1.000,00 370,00 
∆απάνη για εκτυπώσεις της 
∆/νσης Αγροτικής Οικον. & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 

  23.982,63 660,00   

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 µετακίνησης της Ελευθερίας Παναγιώτου, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας στα Ιωάννινα, από 29-10-2012 έως 02-11-2012, και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση του επιµορφωτικού 
προγράµµατος του ΕΚ∆∆ – ΠΙΝΕΠ µε θέµα «Σύνταξη ∆ηµοσίων Εγγράφων µε 
επεξεργαστές κειµένου». 

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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆ιοικητικού – Οικονοµικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθ. πρωτ. 94831/3405/22-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 
94862/3626/22-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης, για την µετακίνηση της Ελευθερίας Παναγιώτου, υπαλλήλου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας στα Ιωάννινα, από 29-10-2012 έως 02-
11-2012, για την παρακολούθηση του επιµορφωτικού προγράµµατος του ΕΚ∆∆ – ΠΙΝΕΠ 
µε θέµα «Σύνταξη ∆ηµοσίων Εγγράφων µε επεξεργαστές κειµένου». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1233/24-10-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Ελευθερίας Παναγιώτου, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας στα Ιωάννινα, από 29-10-2012 έως 02-11-2012, για την 
παρακολούθηση του επιµορφωτικού προγράµµατος του ΕΚ∆∆ – ΠΙΝΕΠ µε θέµα «Σύνταξη 
∆ηµοσίων Εγγράφων µε επεξεργαστές κειµένου», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
70,00 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 Πρέβεζας). 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπάνης για την φιλοξενία υπουργού, στην Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
91706/409/11-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91933/3522/12-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Στην περιοχή µας 
επίκειται η επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κων/νου 
Τζαβάρα. Ο υπουργός θα έρθει σε επαφή µε τις αρχές και τους φορείς της πόλης και θα 
επισκεφτεί αρχαιολογικούς χώρους και άλλους χώρους της αρµοδιότητάς του. Στα πλαίσια 
αυτά απαιτείται η παράθεση γεύµατος εργασίας µε σκοπό τη σύσφιξη σχέσεων και τη 
συζήτηση καίριων ζητηµάτων για το νοµό και σύµφωνα µε όσα επιβάλλουν οι κανόνες της 
σύγχρονης διοίκησης. Στο γεύµα θα παραστούν εκτός από το επιτελείο που θα έρθει από 
το Υπουργείο Παιδείας και φορείς, παράγοντες και οι αρχές της ευρύτερης περιοχής. Η 
δαπάνη που θα ανέρθει στα 750,00 ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2012, Ειδ. Φορέας 072, ΚΑΕ 0845». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1234/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 750,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845, για την κάλυψη 
της δαπάνης φιλοξενίας από την Π.Ε. Πρέβεζας, του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευµάτων κ. Κων/νου Τζαβάρα, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, που περιλαµβάνει 
επαφές µε τις αρχές και φορείς της πόλης, και επίσκεψη σε αρχαιολογικούς και άλλους 
χώρους της αρµοδιότητάς του. 

Η ως άνω δαπάνη φιλοξενίας, καλύπτει την παράθεση γεύµατος εργασίας, µε σκοπό τη 
σύσφιξη σχέσεων και τη συζήτηση καίριων ζητηµάτων για το νοµό και σύµφωνα µε όσα 
επιβάλλουν οι κανόνες της σύγχρονης διοίκησης µε παριστάµενους το επιτελείο του 
Υπουργείου Παιδείας, φορείς, παράγοντες και αρχές της ευρύτερης περιοχής. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας από την Κύπρο, στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 9397/414/18-
10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93919/3568/18-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
σε µια προσπάθεια για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, προτίθεται να προσκαλέσει 
µια αντιπροσωπία από την Κύπρο. Η αντιπροσωπία θα αποτελείται από το ∆ήµαρχο του 
Φλώρακα Πάφου και τουριστικούς πράκτορες. Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να 
γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή προκειµένου να ξεκινήσει µια συνεργασία στον 
τουριστικό τοµέα µε την καθιέρωση τουριστικών πακέτων που θα φέρουν κύπριους 
τουρίστες αλλά και µια συνεργασία στον εµπορικό τοµέα µε ανταλλαγές προϊόντων.  Κατά 
την παραµονή τους θα έχουν επαφές µε τις Αρχές του Τόπου (∆ηµάρχους, Επιµελητήριο), 
φορείς του εµπορίου και τουριστικούς παράγοντες. Με δεδοµένο ότι η επίσκεψη τους 
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γίνεται έπειτα από πρόσκληση της Π.Ε. Πρέβεζας, απαιτείται κάλυψη του κόστους 
φιλοξενίας που συνολικά θα ανέλθει στα 2.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
για διαµονή και διατροφή. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας 
οικονοµικό έτος 2012, Ειδ. Φορέας 072, ΚΑΕ 0845». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1235/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
072 ΚΑΕ 0845, του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την κάλυψη 
της φιλοξενίας (µετακίνηση και διατροφή) από την Π.Ε. Πρέβεζας, αντιπροσωπείας από την 
Κύπρο. Η αντιπροσωπία θα αποτελείται από το ∆ήµαρχο του Φλώρακα Πάφου και 
τουριστικούς πράκτορες, σε µια προσπάθεια για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και µε 
σκοπό να γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή προκειµένου να ξεκινήσει µια συνεργασία στον 
τουριστικό τοµέα µε την καθιέρωση τουριστικών πακέτων που θα φέρουν κύπριους τουρίστες 
αλλά και µια συνεργασία στον εµπορικό τοµέα µε ανταλλαγές προϊόντων. 

Μετά τη λήψη της ως άνω απόφασης, ανακαλείται η σχετική, αριθµ. 24/993/30-08-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της Γιορτής του Τσίπουρου στην 
Κρυοπηγή 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 της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγειάς και Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ 1452/18-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93785/3564/18-10-2012 
στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, της Γιορτής του Τσίπουρου 
στην Κρυοπηγή και την έγκριση των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
εισήγηση  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη  της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, κατέθεσαν 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 
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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». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1236/24-10-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, της εκδήλωσης «Γιορτή 
του Τσίπουρου», µε τη στήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων Κρυοπηγητών (Κρυοπηγής, 
Πρέβεζας και Αθήνας) και των τσιπουράδων της περιοχής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί 
στην Κρυοπηγή, την 17-11-2012, µε προσκεκληµένους όλους τους κατοίκους του Νοµού, 
τους ετεροδηµότες που θα βρεθούν στην περιοχή τις ηµέρες αυτές καθώς και τους πολίτες 
της ευρύτερης περιοχής προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η ευρεία απήχηση 
της εκδήλωσης. 

Τις πρώτες ηµέρες του Νοέµβρη όλοι οι οινοπαραγωγοί φτιάχνουν κρασί και τσίπουρο 
από τα σταφύλια που έχουν τρυγήσει το Σεπτέµβρη. Η επιλογή της Κρυοπηγής για την 
διοργάνωση της Γιορτής του τσίπουρου δεν είναι τυχαία. Η περιοχή έχει παράδοση στην 
παραγωγή του ποτού. Στην πλατεία του χωριού θα στηθεί στέγαστρο κάτω από το οποίο 
θα τοποθετήσουν οι παραγωγοί  το καζάνι που θα παράγει το ποτό. Ο επισκέπτης θα 
µπορεί να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία επεξεργασίας του µούστου, να ενηµερωθεί 
από τους υπεύθυνους για τον τρόπο λειτουργίας του καζανιού και να δοκιµάσει δωρεάν το 
τοπικό προϊόν. Την όλη διαδικασία θα πλαισιώνει η λαϊκοδηµοτική ορχήστρα που 
αποτελείται από ντόπιους καλλιτέχνες.  

Προσκεκληµένοι στην εκδήλωση θα είναι όλοι οι κάτοικοι του Νοµού, οι ετεροδηµότες που 
θα βρεθούν στην περιοχή τις ηµέρες αυτές καθώς και οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η ευρεία απήχηση των εκδηλώσεων. Η 
προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη καθώς αυτή την περίοδο είναι 
λίγες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση έχει ως σκοπό να στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη της 
περιοχής προβάλλοντας ένα τοπικό προϊόν και προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού 
(ντόπιων και ξένων) στον τρόπο παραγωγής του, να βοηθήσει στη διατήρηση της 
παράδοσης µυώντας ιδιαίτερα τους νέους στην παρασκευή του τσίπουρου και να 
προσφέρει ψυχαγωγία στους παρευρισκόµενους µε γνήσια λαϊκή παραδοσιακή  µουσική. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την 
κάλυψη των δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για την κατασκευή και τοποθέτηση 
του στεγάστρου, ενώ τη διαµόρφωση του χώρου (χωροθέτηση – καθαρισµός) 
αναλαµβάνουν οι σύλλογοι που έχουν προσφερθεί αφιλοκερδώς να βοηθήσουν στην 
επιµέλεια της εκδήλωσης, τις προσκλήσεις και ότι άλλο χρειαστεί. 

........................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στην Περιφερειακή Ενότητα 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 της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1453/18-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93793/3565/18-10-2012 στον φάκελο 
16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Π.Ε. Πρέβεζας διοργανώνει τις 
εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της 
Πρέβεζας. Στα πλαίσια του εορτασµού που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 28 
Οκτωβρίου 2012 απαιτούνται οι εξής δαπάνες: προµήθεια δάφνινων στεφανιών, ηχητική 
κάλυψη του χώρου της παρέλασης που ο ∆ήµος Πρέβεζας αδυνατεί να καλύψει καθότι τα 
ηχητικά του καλύπτουν το χώρο της κατάθεσης στεφάνων, µίσθωση της φιλαρµονικής 
«ΟΡΦΕΑΣ»: µουσική συνοδεία κατά την έπαρση της σηµαίας και την υποστολή, 
αναγγελία των επισήµων στη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων, παιάνιση του εθνικού 
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ύµνου, παιάνιση εµβατηρίων καθ όλη τη διάρκεια της παρέλασης και γεύµα. Στη συνέχεια 
η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 3.000,00 € µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
ανωτέρω εξόδων, η οποία θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 και ΚΑΕ 5161 του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1237/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), 
για τη διοργάνωση εκ µέρους της Π.Ε. Πρέβεζας, των εκδηλώσεων εορτασµού της εθνικής 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της Πρέβεζας, και περιλαµβάνουν προµήθεια 
δάφνινων στεφανιών, ηχητική κάλυψη του χώρου της παρέλασης, µίσθωση της 
φιλαρµονικής «ΟΡΦΕΑΣ» και γεύµα επισήµων.  

...................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι 
τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-
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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων 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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 93470/4218/17-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
93519/3552/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθήνα και κ. 
Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει εξάµηνο και πλέον από την 
έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν 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. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1238/24-10-2012) 

 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως αναλυτικά 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 119 - 

αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 και των αντίστοιχων 
ΚΑΕ, του προϋπολογισµού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας):  
 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ – 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ΚΑΕ 

1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358 
Αντικατάσταση ψυγείου 
νερού  

984,00 1321 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7993 Επισκευή εξάτµισης 369,00 0861 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 Καθαρισµός ψυγείου νερού 246,00 0861 

579,33 1321 
4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΥ 9994 

Επισκευή κιβωτίου 
ταχυτήτων  233,70 0861 

5 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΚΗΥ 6501 
Αντικατάσταση σωλήνων 
υψηλής πίεσης  

194,34 1321 

6 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 50934 Επισκευή ελαστικού 246,00 0861 
7 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΚΥ 7357 Επισκευή ελαστικού  61,50 0861 

8 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7993 
Προµήθεια 4 ελαστικών 
12/22,5 

2.000,00 1329 

9 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΙ 8342 Προµήθεια ελαστικού 246,00 1329 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.159,87  

                                  
� 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. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Μιχαλιτσίου» 
προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 91094/4128/10-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91687/3491/11-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012, 
και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών του έργου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1239/24-10-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Πρέβεζας, έτους 2012, µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Μιχαλιτσίου» 
προϋπολογισµού € 12.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 91094/4128/10-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, 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 και ειδικότερα για ένα έργο όπως το 
συγκεκριµένο του θέµατος, που είναι µικρού προϋπολογισµού. 

.................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 του από 02-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, 
«Συντηρήσεις - διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 185.000,00 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 Βελτίωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οδικού ∆ικτύου Ν. Πρέβεζας 
έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντηρήσεις – διαγραµµίσεις επαρχιακού 
και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 185.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 15/590/30-05-2012 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. 45429/2099/23-05-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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8. Την αριθµ. 24/984/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το 
οποίο η διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, εγκρίθηκε η 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 Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
93224/4213/17-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93883/3567/18-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 02-10-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο, 
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και τον αποκλεισµό από το διαγωνισµό της 
προσφοράς µε Α/Α 7 του Κων/νου Κώστα, που υπέβαλε ελλιπή δικαιολογητικά συµµετοχής, 
προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ Ε.∆.Ε., µε έκπτωση 
σαράντα έξι τοις εκατό (46%) στις τιµές του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης και ποσό 
προσφοράς € 110.104,57 µε ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1240/24-10-2012) 

− Την έγκριση του από 02-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
τίτλο «Συντηρήσεις - διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 185.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗΣ Ε.∆.Ε., µε έκπτωση 
σαράντα έξι τοις εκατό (46%) στις τιµές του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης και ποσό 
προσφοράς € 110.104,57 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΙΑΝΗ Ε.∆.Ε., και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη 
(46,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
24/984/30-08-2012 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.  

.................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της 
µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – 
Σκιαδά», προεκτιµώµενης αµοιβής € 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. 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. Την αριθµ. 2/45/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας µε εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 1989/53/09-01-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό Αντικείµενο, 
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Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθµ. 13/521/11-05-2012 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. 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 09-05-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάφθηκε στην απόφαση 
αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, Επιτροπή Ν. Πρέβεζας, όπως 
ορίσθηκαν µε το αριθµ. πρωτ. 28/2012 έγγραφό του./ 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 94030/4237/19-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 94256/3581/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «…. Με την µε αριθ. 13/521/11-05-2012 Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την διεξαγωγή 
ανάθεσης της ανωτέρω µελέτης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, σας στέλνουµε συνηµµένα τα πρακτικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για την ανάθεση της 
µελέτης «Γεωτεχνική – εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», 
προϋπολογισµού 40.650,41 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α, και παρακαλούµε να προβείτε στην 
επικύρωσή τους και στην ανάθεση της ανωτέρω µελέτης στον διαγωνιζόµενο µε α/α 10: 
«ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» διότι σύµφωνα µε το πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη 
βαθµολογία η οποία είναι εβδοµήντα οκτώ µονάδες και εξήντα έξι εκατοστά (78,66). Η 
οικονοµική του προσφορά είναι είκοσι χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι 
ένα λεπτά (20.325,21 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 
µελέτης 50%. Σας γνωρίζουµε ότι κατά των πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Γεωτεχνική – 
εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά» δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.….». 

Στην εισήγηση επισυνάπτονται τα Πρακτικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
∆ιαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία: 

Πρακτικό Ι/10-07-2012:  

Πρακτικό παραλαβής Προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συµµετοχής και 
αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

«…….. Οι διαγωνιζόµενοι, που υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές είναι οι εξής : 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Αριθµός Πρωτοκ/λου 
∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1. 
∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

44763  / 2048 / 21-5-12    

2. 
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ  

44946  / 2061 / 22-5-12    

3 ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 44997 / 2066 / 22-5-12 

4. 
Χ. ΧΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. - GEOTEST 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

45001  / 2067 / 22-5-12    

5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 45002  / 2068 / 22-5-12 
6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 45009  / 2069 / 22-5-12 
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7. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Σ. ΑΝΕΣΤΗΣ 45013  / 2070 / 22-5-12  
8. ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε 45227  / 2089 / 22-5-12 
9. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45275 / 2090 / 23-5-12    
10. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 45344  / 2097 / 23-5-12  
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφράγισε κατ’ αύξοντα αριθµό διαγωνιζοµένου, τους φακέλους 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των εµπροθέσµως υποβληθέντων προσφορών και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα  στο άρθρο 4.2 της Προκήρυξης, µονόγραψε το περιεχόµενό τους και έλεγξε την έγκυρη 
συµµετοχή των υποψηφίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Προκήρυξης, δηλαδή:  
 
• Την πληρότητα του φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά το άρθρο 21 αυτής 
• Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στον διαγωνισµό της παραγράφου 21.2 του άρθρου 21 
αυτής 
• Το δικαίωµα συµµετοχής του ∆ιαγωνιζοµένου στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18 αυτής 
• Τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζοµένων της παραγράφου 21.3 του άρθρου 
21 αυτής 
• Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της παραγράφου 15. 1  του άρθρου 15 αυτής . 
 
Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έγινε λεπτοµερής έλεγχος όλων των 
προσκοµισθέντων στοιχείων των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των διαγωνιζοµένων. 
 
Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή έλεγξε  κατ’ αρχήν αν όλοι οι φάκελοι συµµετοχής υποβλήθηκαν 
κλειστοί και αν φέρουν τις απαιτούµενες ενδείξεις και αναγραφές που προβλέπονται από το άρθρο 3.1 
της Προκήρυξης και προχώρησε στην καταγραφή και µονογραφή τους. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι τήρησαν τα ανωτέρω. 
………… 
………… Μετά την χορήγηση των Βεβαιώσεων σχετικά µε την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής στον διαγωνισµό , διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσκοµισθείσες  εγγυητικές επιστολές είναι 
γνήσιες και έγκυρες , και  ανακοινώθηκε η νέα ηµεροµηνία συνέχισης της διαδικασίας .  
………..  
……….. Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η Ε.∆. λαµβάνοντας υπόψη: 
-Τα υποβληθέντα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των 
διαγωνιζοµένων. 
- Τις διατάξεις της Προκήρυξης για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό . 
-Τις Βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που 
τις εξέδωσαν . 

κρίνει οµόφωνα ότι : 
Όλοι οι προαναφερόµενοι διαγωνιζόµενοι , οι οποίοι υπέβαλαν  προσφορές για την ανάθεση της 
µελέτης: « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ – ΣΚΙΑ∆Α » , 
γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι καλύπτουν όλες τις 
απαιτήσεις της Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το παρόν στάδιο του διαγωνισµού. …..». 
……………………………………………………………………………………………………………  

Πρακτικό ΙΙ/27-08-2012:  

Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων « Τεχνικές Προσφορές » 

«…….. Τα περιεχόµενα των Τεχνικών Προσφορών µε βάση τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 21.7 της 
Προκήρυξης, έγινε η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : ………… 
……… Στη συνέχεια η Ε.∆. σε κλειστές συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες 
ηµεροµηνίες και µέχρι τη λήξη του ωραρίου της Υπηρεσίας, αξιολόγησε και βαθµολόγησε τις Τεχνικές 
Προσφορές των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης υπ’ αριθ. 1 , 2 και 3 της  
παραγράφου 22.1.1 του άρθρου 22 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού . 
……… Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατέγραψε τα στοιχεία όλων των τεχνικών προσφορών των 
διαγωνιζοµένων , τα οποία συσχέτισε µεταξύ τους , και µε βάση αυτόν τον συσχετισµό  κατ’ αναλογία 
βαθµολόγησε αντικειµενικά κάθε διαγωνιζόµενο .  
Συγκεκριµένα καταγράφηκαν , αξιολογήθηκαν και βαθµολογήθηκαν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στα εδάφια α, β, γ, και δ της παραγράφου 21.7.2 και στα εδάφια α, β, γ, και δ της παραγράφου  21.7.3 
και της παραγράφου 21.7.4  , και µετά από σύγκριση µεταξύ των ελαχίστων και µεγίστων ποσοτήτων 
αυτών , αποδόθηκε η αναλογούσα αντικειµενική βαθµολογία σε κάθε διαγωνιζόµενο . 
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Επιτροπή έκανε τις ακόλουθες διαπιστώσεις για τις Τεχνικές Προσφορές των 
διαγωνιζοµένων τις οποίες βαθµολόγησε ως ακολούθως : 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 1: 
1ο Κριτήριο 
Άριστος ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , 
Άριστος ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των 
τυχόν προβληµάτων και  
Άριστος ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση των 
τυχόν προβληµάτων. 
Έχοντες υπ’ όψη την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το εν λόγω Κριτήριο βαθµολογείται 
µε τον βαθµό 95  
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 5  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 20 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 13 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 63 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 11 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 6 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 5 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 47 . 
3ο  Κριτήριο 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων των παροµοίων 
µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή µέλος ή µέλη της οµάδας της 
µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 50 .  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 2: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
Έχοντες υπ’ όψη την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το εν λόγω Κριτήριο βαθµολογείται 
µε τον βαθµό 90  
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 11 
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Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 20 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 25 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 81 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 18 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 25 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 93 . 
3ο  Κριτήριο 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων των παροµοίων 
µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή µέλος ή µέλη της οµάδας της 
µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 25 .  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 3: 
1ο Κριτήριο 
Ανεπαρκής  ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , δεδοµένου ότι ο 
διαγωνιζόµενος µε βάση τη σχετική φωτογραφική τεκµηρίωση της Τεχνικής του Έκθεσης , αναφέρεται 
στη κατολίσθηση στη Χ.Θ. 15+500 και όχι στη κατολίσθηση της Χ.Θ. 17+300 της 8ης Επαρχιακής οδού 
Π.Ε. Πρέβεζας όπου είναι και το αντικείµενο της µελέτης . Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα αυτό , και 
έχοντες υπ’ όψη την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , ο βαθµός πληρότητας της 
εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης βαθµολογείται µε βαθµό 45. 
Σχετικά καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων στη περιοχή , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , 
βαθµολογείται µε βαθµό 70. 
και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων, και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
βαθµολογείται µε βαθµό 80 .  
 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα , λαµβάνοντας υπ’ όψη τον µέσο όρο των προαναφεροµένων βαθµών 
, το λόγω Κριτήριο βαθµολογείται µε τον βαθµό 65  
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 8  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 22 . 
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Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 8 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 63 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 9 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 10 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 4 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 48 . 
3ο  Κριτήριο 
Ο διαγωνιζόµενος δεν προσκόµισε στοιχεία , που αποδεικνύουν την γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών 
του τόπου εκτέλεσης του έργου , οπότε ο  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των 
στοιχείων των παροµοίων µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή 
µέλος ή µέλη της οµάδας της µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 0  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 4: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων και  
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση 
των τυχόν προβληµάτων. 
Έχοντες υπ’ όψη την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το εν λόγω Κριτήριο βαθµολογείται 
µε τον βαθµό 87  
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 16  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 22 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 11 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 74 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 16 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 11 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 24 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 76 . 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 130 - 

 
 
3ο  Κριτήριο 
Ο διαγωνιζόµενος δεν προσκόµισε στοιχεία , που αποδεικνύουν την γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών 
του τόπου εκτέλεσης του έργου , οπότε ο  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των 
στοιχείων των παροµοίων µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή 
µέλος ή µέλη της οµάδας της µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 0  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 5: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , και µε βάση την 
Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε βαθµό 90 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , 
βαθµολογείται µε βαθµό 80 
και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
, βαθµολογείται µε βαθµό 80. 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα , λαµβάνοντας υπ’ όψη τον µέσο όρο των προαναφεροµένων βαθµών 
, το λόγω Κριτήριο βαθµολογείται µε τον βαθµό 83  
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 5  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 20 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 8 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 58 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 11 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 5 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 16 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 57 . 
3ο  Κριτήριο 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων των παροµοίων 
µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή µέλος ή µέλη της οµάδας της 
µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 25 .  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 6: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , και µε βάση την 
Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε βαθµό 85 
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Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , 
βαθµολογείται µε βαθµό 90 
και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
, βαθµολογείται µε βαθµό 90. 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα , λαµβάνοντας υπ’ όψη τον µέσο όρο των προαναφεροµένων βαθµών 
, το λόγω Κριτήριο βαθµολογείται µε τον βαθµό 88 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 18  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 20 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 11 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 74 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 16 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 3 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 7 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 51 . 
3ο  Κριτήριο 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων των παροµοίων 
µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή µέλος ή µέλη της οµάδας της 
µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 25 .  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 7: 
1ο Κριτήριο 
Άριστος ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , και µε βάση την Εγκύκλιο 
υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε βαθµό 95 
Άριστος ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των 
τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε 
βαθµό 95 
και  
Άριστος ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση των 
τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε 
βαθµό 100. 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα , λαµβάνοντας υπ’ όψη τον µέσο όρο των προαναφεροµένων βαθµών 
, το λόγω Κριτήριο βαθµολογείται µε τον βαθµό 97 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
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Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 8  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 23 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 8 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 64 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 14 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 10 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 15 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 64 . 
3ο  Κριτήριο 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων των παροµοίων 
µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή µέλος ή µέλη της οµάδας της 
µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 25 .  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 8: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , και µε βάση την 
Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε βαθµό 85 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , 
βαθµολογείται µε βαθµό 85 
και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
, βαθµολογείται µε βαθµό 90. 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα , λαµβάνοντας υπ’ όψη τον µέσο όρο των προαναφεροµένων βαθµών 
, το λόγω Κριτήριο βαθµολογείται µε τον βαθµό 87 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 25  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 6 . 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 81 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 25 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 6 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 6 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 62 . 
3ο  Κριτήριο 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων των παροµοίων 
µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή µέλος ή µέλη της οµάδας της 
µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 13 .  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 9: 
1ο Κριτήριο 
Άριστος ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , και µε βάση την Εγκύκλιο 
υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε βαθµό 95 
Άριστος ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των 
τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε 
βαθµό 95 
και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
, βαθµολογείται µε βαθµό 90. 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα , λαµβάνοντας υπ’ όψη τον µέσο όρο των προαναφεροµένων βαθµών 
, το λόγω Κριτήριο βαθµολογείται µε τον βαθµό 93 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 12  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 22 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 2 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 61 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 9 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 2 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 1 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 37 . 
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3ο  Κριτήριο 
Ο διαγωνιζόµενος δεν προσκόµισε στοιχεία , που αποδεικνύουν την γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών 
του τόπου εκτέλεσης του έργου , οπότε ο  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των 
στοιχείων των παροµοίων µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή 
µέλος ή µέλη της οµάδας της µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 0  
 
• Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 10: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης , και µε βάση την 
Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , βαθµολογείται µε βαθµό 90 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. , 
βαθµολογείται µε βαθµό 90 
και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων , και µε βάση την Εγκύκλιο υπ’ αριθ. 2 / 2010 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
, βαθµολογείται µε βαθµό 80. 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα , λαµβάνοντας υπ’ όψη τον µέσο όρο των προαναφεροµένων βαθµών 
, το λόγω Κριτήριο βαθµολογείται µε τον βαθµό 87 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2 Α  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) των 
παρουσιαζοµένων δραστηριοτήτων για την κάλυψη των τεχνικών  απαιτήσεων της µελέτης σε σχέση µε 
το σύνολο του διατιθέµενου εξοπλισµού / λογισµικού  ανέρχεται σε 6  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της 
επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή 
της ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) της  
αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού προγραµµατισµού 
για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες ,  συγκρίνοντας τον προτεινόµενο 
χρόνο µε τον προβλεπόµενο χρόνο των 4 µηνών , ανέρχεται σε 20 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) 
αξιολογώντας τις συµβάσεις στις οποίες εφαρµόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόµενη µεθοδολογία , 
ανέρχεται σε 4 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 55 . 
Υποκριτήριο 2Β 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) σχετικά µε 
την αξιολόγηση των στελεχών της οµάδας της µελέτης ανέρχεται σε 7 .  
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση των καθηκόντων των µελών της οµάδας εκπόνησης της µελέτης , όπως παρουσιάζονται στο 
σχετικό οργανόγραµµα , ανέρχεται σε 25 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου ) για την 
αξιολόγηση προηγούµενης συνεργασίας µεταξύ των µελών της οµάδας µελέτης για χρονικό διάστηµα το 
πολύ δεκαετίας , ανέρχεται σε 3 . 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 25 = ¼ του άριστα 100 του εν λόγω Υποκριτηρίου )    
αξιολόγησης του συντονιστή µε  βάση συµβάσεις ολοκληρωµένων µελετών ανέρχεται σε 1 . 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω το εν λόγω Υποκριτήριο βαθµολογείται συνολικά µε τον βαθµό 36 . 
3ο  Κριτήριο 
Ο κατ’ αναλογία  βαθµός ( µε άριστα το 100 ) σχετικά µε την αξιολόγηση των στοιχείων των παροµοίων 
µελετών , µε τις οποίες έχει ασχοληθεί στο παρελθόν ο διαγωνιζόµενος ή µέλος ή µέλη της οµάδας της 
µελέτης , στη περιοχή εκτέλεσης των έργων , ανέρχεται σε 100 .  
Ακολούθως η Επιτροπή υπολόγισε τη συνολική βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
Οι Τεχνικές Προσφορές θα θεωρηθούν παραδεκτές εφόσον η σταθµισµένη βαθµολογία τους υπερβαίνει 
τις 60 µονάδες (άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης). 
Η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 
Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών, όπου : 
U1   = βαθµός κριτηρίου 1, µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας Β1=35% 
U2Α = βαθµός υποκριτηρίου 2 
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U2Β = βαθµός υποκριτηρίου 2 
Συνολική βαθµολογία 2ου Κριτηρίου : U2   = 40% U2A  + 60% U2B 
όπου U2= βαθµός κριτηρίου 2, µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας Β2=20% 
U3 = βαθµός κριτηρίου 3, µε βαρύτητα στο σύνολο βαθµολογίας Β3 = 20 % 
UT.Π.= συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς = (U1*B1+ U2*B2 + U3*B3) / 0.75 

Πίνακας Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών 

των διαγωνιζοµένων στην Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 για την 
ανάθεση της µελέτης: « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ – 
ΣΚΙΑ∆Α» 

Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 
α/α Επωνυµία διαγωνιζοµένου 

U1 U2A U2B U2 U3 U Τ.Π. 

1. 
 
∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 

95 63 47 53,40 50 71,91 

2. 
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

90 81 93 88,20 25 72,19 

3 ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 65 63 48 54,00 0 44,73 

4. 
Χ. ΧΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Ε. - GEOTEST ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

87 74 76 75,20 0 60,65 

5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 83 58 57 57,40 25 60,71 

6. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 88 74 51 60,20 25 63,79 

7. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Σ. ΑΝΕΣΤΗΣ 97 64 64 64,00 25 69,00 

8. 
ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & 
ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε 

87 81 62 69,60 13 62,63 

9. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 93 61 37 46,60 0 55,83 

10. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 87 55 36 43,60 100 78,89 

Οι κάτωθι Τεχνικές Προσφορές δεν θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η σταθµισµένη βαθµολογία τους 
δεν υπερβαίνει τις 60 µονάδες (άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης) : 

α/α Επωνυµία διαγωνιζοµένου 
Σταθµισµένη Βαθµολογία Τεχνικής 

Προσφοράς 
U Τ.Π. 

3 ΧΡΥΣΗ ΠΙΠΙΛΑΚΗ 44,73 

9. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 55,83 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της την 27-08-2012 , µε τη σύνταξη του 
παρόντος Πρακτικού ΙΙ. …..». 
……………………………………………………………………………………………………………  

Πρακτικό ΙΙΙ/03-10-2012:  

Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων « Οικονοµικές Προσφορές » 

« ….. και ελέγχθηκαν οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών των παραπάνω διαγωνιζοµένων , 
σύµφωνα µε τα άρθρα 4.5, 21.8  και 22.1.2 της προκήρυξης του διαγωνισµού.  
 Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 11.2 της Προκήρυξης 
και όπως περιλαµβάνονται στο Φάκελο του Έργου, είναι 40.650, 41 € , που επιµερίζεται στην 
ακόλουθη κατηγορία µελέτης : 

Κατηγορίες Μελετών Προεκτιµώµενη Αµοιβή € 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 40.650, 41 € 
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ΣΥΝΟΛΟ 40.650, 41 € 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, εµφανίζονται οι Οικονοµικές προσφορές (συνολικές και ανά κατηγορία 
µελέτης) των διαγωνιζοµένων και τα αντίστοιχα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης. 

Πίνακας Οικονοµικών Προσφορών διαγωνιζοµένων 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Ποσοστό 
έκπτωσης  

Οικον. Προσφορά 
Μελέτης κατηγ. 

21 

Σύνολο Οικον. 
Προσφοράς  

( χωρίς Φ.Π.Α. ) 
U Ο.Π.  

1. ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  45, 00 % 22.357, 73 22.357, 73 

2. 
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

60,10 % 16.219, 51 16.219, 51 

4. 

Χ. ΧΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. - GEOTEST 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

60, 00 % 16.260, 16 16.260, 16 

5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 61, 00 % 15.853, 66 15.853, 66 

6. 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

55, 00 % 18.292, 68 18.292, 68 

7. ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Σ. ΑΝΕΣΤΗΣ 51, 00 % 19.919, 00 19.919, 00 
 

8. 
 

ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & 
ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε 

55, 00 % 18.293, 00 18.293, 00 

10. ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 50, 00 % 20.325, 21 20.325, 21 
 

Όλες οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Προσφορές γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό. 
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των παραδεκτών Οικονοµικών Προσφορών των 
διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.2 της Προκήρυξης, Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς, 
στο οποίο προβλέπεται ότι η βαθµολογία U O.Π. κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ, προκύπτει από τον 
τύπο:  

U O.Π.  = 100 x ΟΠmin / ΟΠ   
όπου ΟΠmin = η χαµηλότερη υποβληθείσα οικονοµική προσφορά. 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ΟΠmin = 15.853, 66  €. 
Η σταθµισµένη βαθµολογία των προσφορών των διαγωνιζοµένων (άρθρο 22.2 της Προκήρυξης) 
παρουσιάζεται στον παρακάτω «Πίνακα Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών», όπου: 
U Τ.Π. = (U1 * B1 + U2 * B2 + U3 * B3 ) / 0,75 >60 (συνολική βαθµολογία της Τεχνικής 
Προσφοράς , όπως προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού)  
U O.Π.  = βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς (στρογγυλοποιηµένη στο 2ο δεκαδικό ψηφίο)  µε 
βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας: Β4=25% 
U = σταθµισµένη βαθµολογία προσφοράς = U Τ.Π. * 75% + U O.Π.  * 25%  

Πίνακας Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών 
των διαγωνιζοµένων στην Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 για την 
ανάθεση της µελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ – 
ΣΚΙΑ∆Α» 
 

Βαθµολογία 
Κριτηρίων 1,2  
και 3 Τεχνικής 

Προσφοράς  

Βαθµολογία  
Οικονοµικής 
Προσφοράς  

Σταθµισµένη 
Βαθµολογία α/α Επωνυµία διαγωνιζοµένου 

U Τ.Π. U Ο.Π. U 

1  
∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

71, 91 70, 91 71, 66 
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2 
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ 

72, 19 97, 74 78, 58 

4 

Χ. ΧΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. - GEOTEST 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΤΣΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

60, 65 97, 50 69, 86 

5 ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 60, 71 100, 00 70, 53 

6 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

63, 79 86, 67 69, 51 

7 ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ Σ. ΑΝΕΣΤΗΣ 69, 00 79, 59 71, 65 

8 ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & 
ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε 

62, 63 86, 67 68, 64 

10 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 78, 89 78, 00 78, 66 

 

Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (=78,66) συγκεντρώνει η 
προσφορά του διαγωνιζόµενου µε α/α 10, δηλαδή του διαγωνιζόµενου: « ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  » και 
αυτή είναι η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, κατά το άρθρο 22.2 της 
Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 3316/2005, καθώς και τα άρθρα 4.5 
και 22.2 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

εισηγείται 
την ανάθεση της µελέτης « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ – 
ΣΚΙΑ∆Α  »  στο διαγωνιζόµενο: « ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  » επειδή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους 
διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, η οποία είναι εβδοµήντα οκτώ µονάδες και εξήντα έξη 
εκατοστά ( 78, 66 ). 
Η οικονοµική του προσφορά είναι είκοσι χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 
(20.325, 21 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 50%. 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της την  03-10-2012, µε τη σύνταξη του 
παρόντος Πρακτικού ΙΙΙ. …..». 
…………………………………………………………………………………………………………………….… 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1241/24-10-2012) 

Έγκριση των αριθµ. Ι/10-07-2012  ΙΙ/27-08-2012 και ΙΙΙ/03-10-2012 Πρακτικών 

Εγκρίνει τα αριθµ.  Ι/10-07-2012  ΙΙ/27-08-2012 και ΙΙΙ/03-10-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – 
εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», προεκτιµώµενης αµοιβής € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ, µε τις παρατηρήσεις και επισηµάνσεις της Επιτροπής, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
ανωτέρω (υπό στ. 8), σύµφωνα µε τα οποία, 

Α) αριθµ. Ι/10-07-2012  Πρακτικό: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην παραλαβή των 
Προσφορών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, στην αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής 
και στην αποσφράγιση και έλεγχο των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και έκανε 
δεκτούς στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, όλους τους διαγωνιζόµενους (10) που 
υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές, δεδοµένου ότι καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της 
Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το παρόν στάδιο του διαγωνισµού.  

Β) αριθµ. ΙΙ/27-08-2012 Πρακτικό: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση 
και στον έλεγχο των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές» των διαγωνιζοµένων και στη 
βαθµολόγηση αυτών, συντάσσοντας σχετικό πίνακα Βαθµολογίας, από τον οποίο προέκυψε 
ότι οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων µε α/α 3 και 9 δεν θεωρούνται παραδεκτές 
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εφόσον η σταθµισµένη βαθµολογία τους δεν υπερβαίνει τις 60 µονάδες (άρθρο 22.1.1 της 
Προκήρυξης). 

Γ) αριθµ. ΙΙΙ/03-10-2012 Πρακτικό: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση 
και στον έλεγχο των φακέλων «Οικονοµικές Προσφορές» των διαγωνιζοµένων που κρίθηκαν 
παραδεκτές βάσει του αριθµ. ΙΙ/27-08-2012 Πρακτικού, και συνέταξε τον σχετικό Πίνακα 
Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών, από τον οποίο προκύπτει ότι τη µέγιστη 
σταθµισµένη βαθµολογία (=78,66) συγκεντρώνει η προσφορά του διαγωνιζόµενου µε α/α 10, 
δηλαδή του διαγωνιζόµενου: «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» και αυτή είναι η πλέον συµφέρουσα, 
από οικονοµική άποψη προσφορά, κατά το άρθρο 22.2 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού και 
εισηγείται την ανάθεση της µελέτης στην εν λόγω διαγωνιζόµενη.  

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 50.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/10-07-2012  ΙΙ/27-08-2012 
και ΙΙΙ/03-10-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, κατά των οποίων δεν 
υποβλήθηκαν ενστάσεις, στον διαγωνιζόµενο µε α/α 10: «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ», επειδή 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει 
τη µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, η οποία είναι 
εβδοµήντα οκτώ µονάδες και εξήντα έξη εκατοστά (78, 66) και οικονοµική προσφορά µε 
έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 50%, ήτοι ποσό € 20.325,21 χωρίς ΦΠΑ 
και  

− Εγκρίνει την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – 
εδαφοµηχανική µελέτη οδού Βρυσούλας – Σκιαδά», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, στην ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, µε ποσό προσφοράς 
€ 20.325,21 χωρίς ΦΠΑ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 
προηγούµενες 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. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 παράτασης απόδοσης των αριθµ. 728, 729, 730/2012 Χρηµατικών 
Ενταλµάτων Προπληρωµής µε υπόλογο την Τσότση Ευφροσύνη, υπάλληλο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 22/881/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η έκδοση των κάτωθι χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) στο όνοµα της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής ς: Α) Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 
500,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0711α του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), µε ηµεροµηνία 
απόδοσης 15-10-2012 και αφορά κάλυψη εξόδων µετακίνησης (διόδια) των αυτοκινήτων 
του Τµήµατος Πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Β) Χρηµατικό ένταλµα 
προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0716α του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή 
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Ενότητα Θεσπρωτίας), µε ηµεροµηνία απόδοσης 15-10-2012 και αφορά στην κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσπρωτίας και Γ)  Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 1.000,00 σε 
βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), µε ηµεροµηνία απόδοσης 15-
10-2012 και αφορά στην κάλυψη µικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ 92952/3486/16-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  93079/3547/16-10-
2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
παράτασης απόδοσης των αριθµ. 728, 729, 730/2012 Χρηµατικών Ενταλµάτων 
Προπληρωµής στο όνοµα της Τσότση Ευφροσύνης µε ηµεροµηνία απόδοσης της 31-12-
2012. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1242/24-10-2012) 

Εγκρίνει την παράταση, µέχρι την 31-12-2012, απόδοσης των αριθµ. 728, 729, 730/2012 
Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, η έκδοση των οποίων εγκρίθηκε µε την αριθµ.  
22/881/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε υπόλογο την Τσότση 
Ευφροσύνη, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 44ο 

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηµατικού ποσού στην Ντίνη Ευτυχία του 
Λουκά που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, για 
την µεταβίβαση του επιβατικού ΚΧΥ 3835 η οποία δεν ολοκληρώθηκε. 

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 
Περιφερεαικής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ 91576/3431/11-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
91700/3496/11-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης που αφορά σε επιστροφή χρηµατικού ποσού στην Ντίνη Ευτυχία του 
Λουκά, για την εκ παραδροµής καταβολή του στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση 
του επιβατικού ΚΧ9Υ 3835, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1243/24-10-2012) 
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Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 135,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 3199 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
για την επιστροφή χρηµατικού ποσού στην Ντίνη Ευτυχία του Λουκά, η οποία κατέβαλε εκ 
παραδροµής το ανωτέρω ποσό στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση του επιβατικού 
ΚΧ9Υ 3835,  η οποία δεν ολοκληρώθηκε.  
......................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 45ο 

Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη της συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην αστική 
µη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ» για το έτος 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 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ 94399/3582/19-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
94723/3624/22-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης ποσού 5.000,00 € που αφορά την επιχορήγηση της αστικής µη 
κερδοσκοπικής εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ» για το έτος 2012. Η υποχρέωση επιχορήγησης πηγάζει από το 
άρθρο 15 του από 13-05-1999 καταστατικού σύστασης της παραπάνω εταιρείας, 
σύµφωνα µε το οποίο η πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας ως ιδρυτικό µέλος 
του κέντρου, δεσµεύεται να το χρηµατοδοτεί µε το ποσό των 2.000.000 δρχ. (5.869,41 €) 
ανά έτος. 
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7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1244/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 5.000,00, για την κάλυψη της συµµετοχής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας στην Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ-ΑΡΙΑ∆ΝΗ» για το έτος 2012. 

Η υποχρέωση επιχορήγησης πηγάζει από το άρθρο 15 του από 13-05-1999 καταστατικού 
σύστασης της παραπάνω εταιρείας, σύµφωνα µε το οποίο η πρώην Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας ως ιδρυτικό µέλος του κέντρου, δεσµεύεται να το χρηµατοδοτεί µε 
το ποσό των 2.000.000 δρχ. (5.869,41 €) ανά έτος. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 071 και Κ.Α.Ε. 9579 του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

..................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 46ο 

Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή σφραγίδας στα πλαίσια του έργου BIOGAIA 
Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 90997/548/09-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 91124/3487/10-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης (περίπου 40 €) για κατασκευή σφραγίδας που θα αναγράφει 
«Περιφέρεια Ηπείρου, Τίτλος έργου : BioGAIA, Πρόγραµµα : Ελλάδα –Ιταλία 2007-2013», 
στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG 
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Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, έργο «BioGAIA». Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού του έργου που είναι ενταγµένο στο Π∆Ε 2012, στη ΣΑΕΠ 318 µε κωδικό 
αριθµό 2012ΕΠ31880043. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1245/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού περίπου € 40,00 για την κατασκευή σφραγίδας που θα 
αναγράφει «Περιφέρεια Ηπείρου, Τίτλος έργου: BioGAIA, Πρόγραµµα: Ελλάδα – Ιταλία 2007-
2013», για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού του έργου που είναι 
ενταγµένο στο Π∆Ε 2012, στη ΣΑΕΠ 318 µε κωδικό αριθµό 2012ΕΠ31880043. 
......................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 47ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν 
µε τα αριθµ. πρωτ. 93433/3504/17-10-2012 και 94176/3539/19-10-2012 έγγραφα, 
συνηµµένα αντίστοιχα, µε αριθµ. πρωτ. 93521/3553/17-10-2012 και 94248/3579/19-10-
2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1246/24-10-2012) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού 260,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια εκατό (100) µπλόκ 
διατακτικών για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας  
(φορέας 072 ΚΑΕ 0843). 

2. ∆απάνη ποσού 502,62 € µε ΦΠΑ, που  αφορά στην προµήθεια φαρµακευτικού και 
υγειονοµικού υλικού, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ  1211).  

3. ∆απάνη ποσού 172,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην εκτύπωση 4.250 ψηφοδελτίων και 
στην προµήθεια 1.000 φακέλων, για την ανάδειξη αιρετών µελών στα Περιφερειακά 
Υπηρεσιακά Συµβούλια της Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, 
στις εκλογές της 7ης Νοεµβρίου 2012 (φορέας 072 ΚΑΕ 0843). 

4. ∆απάνη ποσού 300,00 € µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εξόδων που θα προκύψουν 
(στεφάνια, φιλοξενία επισήµων κλπ) για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 1940 στην Ηγουµενίτσα (Φορέας 072 και ΚΑΕ 5161). 

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 149 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 48ο 
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων 
κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, για το έτος 2013 ενδεικτικού συνολικού 
προϋπολογισµού € 185.233,08 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, 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 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
92976/3488/16-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93078/3546/16-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια: 1) 
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πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, για το χρονικό 
διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι 31-12-2013, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού  
185.233,08 € (µε Φ.Π.Α.). Επίσης εισηγείται την έγκριση των όρων της επισυναπτόµενης 
στην εισήγηση διακήρυξης (υπ’ αριθµ. 9/2012). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, παρατήρησαν ότι « ….. είµαστε στο δεύτερο έτος που 
επαναλαµβάνεται το ίδιο «έργο» από την αρχή, που φαίνεται πάλι ότι δεν θα οδηγήσει σε 
αποτέλεσµα. Προτείνουµε, όπως άλλωστε οµόφωνα είχαµε συµφωνήσει στην Οικονοµική 
Επιτροπή, το θέµα να αντιµετωπισθεί περιφερειακά και για όλους.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1247/24-10-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων 
κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι 31-12-
2013, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 185.233,08 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1511,1512). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης, 
και λιπαντικών) έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 92976/3488/16-10-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

...................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 49ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
91752/3856/08-10-2012 έγγραφο συνηµµένο αντίστοιχα, µε αρ. πρωτ. 92192/3524/12-10-
2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα 
µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει εξάµηνο και πλέον 
από την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµα για το 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 152 - 

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. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1248/24-10-2012) 

 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης 
– επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1321 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 9222 Ρυµουλκό 

Φλοτέρ καυσίµου - Καθρέπτης εξωτ. 
γωνιακός - Ενίσχυση καρότσας (Π - 
Λάµες δεξιά και αριστερά - Η) + 
Εργασία - Βεβαίωση Ταχογράφου 

1.950,00 

2 108524 Grader Επισκευή ελαστικού 80,00 

3 121903 Grader 
Φάρος - Σετ στεγανών µπουκάλας + 
Εργασία 

410,00 

4 121906 Προωθητήρας 

Αντικατάσταση ακρολέπισου και λάµες 
µαχαιριού - Στεγανά µπουκαλών και 
εµβόλου ερπύστριας - Λιπαντικά + 
Εργασία 

3.070,00 

5 121907 Grader Φίλτρα - Λιπαντικά - Λάµες µαχαιριού 675,00 

6 51190 Grader 
Ρύθµιση αντλίας πετρελαίου (εκτός 
συνεργείου) 

300,00 

7 121905 Προωθητήρας Φίλτρα - Λιπαντικά 460,00 
   ΣΥΝΟΛΟ 6.945,00 

� 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. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 50ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για την αποκατάσταση ζηµιών από 
κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω έντονων καιρικών 
φαινοµένων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει 
της αριθµ. 86326/3640/26-09-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και της αριθµ. 28/1147/01-10-2012 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. 86326/3640/26-09-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, Ιδιωτικών Μηχανηµάτων, τα οποία εργάσθηκαν από τις 25-09-
2012 στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας για την αποκατάσταση ζηµιών από 
κατολισθήσεις που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, δεδοµένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό 
(περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτή), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των 
παραπάνω προβληµάτων.   

10. Την αριθµ. 28/1147/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, 
στον Λάµπρου Αλκιβιάδη, της εκτέλεσης εργασιών από 25-09-2012, για την 
αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω 
έντονων καιρικών φαινοµένων, σύµφωνα µε την αριθµ. 86326/3640/26-09-2012 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (περιστρεφόµενη τσάπα, 
φορτωτή), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
91515/3854/10-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91701/3497/11-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για 
την πληρωµή στον δικαιούχο, εργασιών από 25-09-2012, για την αντιµετώπιση ζηµιών 
από κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών 
φαινοµένων, 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. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως 
Παράταξη, στη σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
και φυσικά αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
ζηµιών λόγω καιρικών συνθηκών. Παρόλα αυτά, προτείνουµε ότι πρέπει να ξαναγίνει ένας 
συνολικός σχεδιασµός και συντονισµός για τους τρόπους αποτελεσµατικής παρέµβασης 
της Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις, µε εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων 
που διαθέτουµε ως Περιφέρεια συνολικά, ώστε να µην απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια 
έκταση, η συνδροµή ιδιωτικών µηχανηµάτων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1249/24-10-2012) 

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 ζηµιών από κατολισθήσεις στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω 
έντονων καιρικών φαινοµένων, που εκτέλεσε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο κάτωθι 
δικαιούχος, από 25-09-2012, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (περιστρεφόµενη τσάπα, φορτωτή), που 
απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 86326/3640/26-09-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της 
αριθ. 28/1147/01-10-2012 απόφασης ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι: 

∆απάνη € 5.000,00 πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολική δαπάνη € 6.150,00 µε ΦΠΑ (µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 5.750,00) στον Λάµπρου Αλκιβιάδη, ο οποίος 
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εκτέλεσε εργασίες από 25 έως 27-09-2012, για την αντιµετώπιση ζηµιών από κατολισθήσεις 
στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, µε το αριθµ. ΜΕ 
34152 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (30 ώρες εργασίας Χ € 60,00 ανά ώρα εργασίας = 1.800,00 
πλέον ΦΠΑ 23%) και µε το αριθµ. ΜΕ 82762 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (32 ώρες εργασίας Χ € 
100,00 ανά ώρα εργασίας = 3.200,00 πλέον 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 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.». 
................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 53ο 

Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) αιτήσεως 
ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά 
της υπ’ αριθµ. ∆3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΒΕΕ άδεια εγκατάστασης µονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίµου και ασφάλτου, αποθηκευτικής ικανότητας 14.500 κ.µ. (7 δεξαµενές), στη θέση 
«Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας του ∆ήµου Φιλιατών Νοµού 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 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 Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 93784/3521/18-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94122/3570/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
« ….. Περιήλθε σε γνώση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφερείας Ηπείρου 
η έκδοση της υπ’ αριθµ. ∆3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη χορήγηση στην εταιρεία 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΒΕΕ άδειας εγκατάστασης µονάδας αποθήκευσης και 
διακίνησης υγρών καυσίµων και ασφάλτου, αποθηκευτικής ικανότητας 14.500 κ.µ. (7 
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δεξαµενές), στη θέση «Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας του ∆ήµου Φιλιατών Νοµού 
Θεσπρωτίας. 
 Η Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) έχει ήδη προβεί σχετικώς 
στις εξής δικαστικές ενέργειες ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας: 
α) Κατάθεση παρέµβασης υπέρ του κύρους της υπ’ αριθµ. 2879/4.1.2003 απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, µε την οποία ανακλήθηκε η υπ’ αριθµ. 
3902/15.1.2002 απόφαση των ιδίων Υπουργών, περί παραχώρησης στην εταιρεία 
«ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δηµόσιας έκτασης 9.999,69 τ.µ. από το µε αριθµ. 
25 τεµάχιο αγροκτήµατος Λωρίδας Σαγιάδος Ν. Θεσπρωτίας, για τη δηµιουργία 
αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, µαζούτ, ασφάλτου και ασφαλτικών γαλακτωµάτων, 
κατά της οποίας έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως η ενδιαφερόµενη εταιρεία.   
β) Κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 45805/2910/25.10.2011 (Α∆Α: 45Ο0ΟΡ1Γ-8ΒΓ) απόφασης της Γενικής Γραµµατέως 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, περί εγκρίσεως εκ νέου των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, 
µαζούτ, ασφαλτικών γαλακτωµάτων, δυναµικότητας 14.000 κ.µ. και µεταλλικής πλωτής 
προβλήτας µήκους 22 µ. και πλάτους 5 µ. στη θέση «Μαντήλα» στη λωρίδα «Σαγιάδας» 
του ∆ήµου Σαγιάδας Θεσπρωτίας και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της 
∆ιοίκησης, προγενέστερης ή µεταγενέστερης. …..». 

Στη συνέχεια, ο Νοµικός Σύµβουλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Σπυρίδων Γιώγος, γνωµοδοτεί 
για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ αριθµ. ∆3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, και εισηγείται προς την Οικονοµική 
Επιτροπή:  

« ….. Να χορηγήσει εντολή για την κατάθεση Αιτήσεως Ακυρώσεως και Αναστολής 
Εκτελέσεως, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθµ. 
∆3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΑΒΕΕ άδεια εγκατάστασης µονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων και 
ασφάλτου, αποθηκευτικής ικανότητας 14.500 κ.µ. (7 δεξαµενές), στη θέση «Μανδήλα» 
Λωρίδας Σαγιάδας του ∆ήµου Φιλιατών Νοµού Θεσπρωτίας και για την υπεράσπιση µε 
κάθε νόµιµο µέσο ή οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια, δικαστική ή διοικητική, ήθελε 
απαιτηθεί των νοµίµων δικαιωµάτων και συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου.   
Περαιτέρω επειδή την σοβαρή αυτή διοικητική υπόθεση έχει ήδη χειριστεί η δικηγόρος 
του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργία Τατάγια, η οποία έχει προσφύγει στο ΣτΕ, ως 
πληρεξουσία δικηγόρος και αντίκλητος, της Περιφερείας Ηπείρου, ασκήσασα: 1) 
Παρέµβαση υπέρ του κύρους της υπ’ αριθµ. 2879/04-01-2003 απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Γεωργίας και 2) Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως 
κατά της υπ’ αριθµ. πρωτ. 45805/2910/25-10-2011 αποφάσεως της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας. 
Επειδή η ανωτέρω δικηγόρος έχει χειριστεί νοµικά την υπόθεση και είναι γνώστης των 
στοιχείων αυτής καθώς και του αντικειµένου της δίκης που πρόκειται να ανοιχθεί, 
Εισηγούµαι, στην Οικονοµική Επιτροπή Περιφερείας Ηπείρου, τον διορισµό της 
δικηγόρου του Πρωτοδικείου Αθηνών Γεωργίας Τατάγια (Σκουφά 60 – Τ.Κ. 106.80 – τηλ. 
210.3644773) προκειµένου, ως εντολοδόχος και πληρεξουσία δικηγόρος της Περιφερείας 
Ηπείρου ασκήσει, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, Αίτηση Ακυρώσεως και 
Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθµ. ∆3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. …..». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι είναι θετικοί, ως παράταξη, στην 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ σε ένα τόσο σοβαρό και 
ουσιαστικό ζήτηµα, και για το λόγο αυτό συναινούν στην εκπροσώπησή της, τονίζοντας 
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όµως ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης στην ίδια δικηγόρο κ. 
Γεωργία Τατάγια, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε 
προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1252/24-10-2012) 

Α. Εγκρίνει την άσκηση και κατάθεση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
κατά της υπ’ αριθµ. ∆3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΒΕΕ άδεια εγκατάστασης µονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµου 
και ασφάλτου, αποθηκευτικής ικανότητας 14.500 κ.µ. (7 δεξαµενές), στη θέση «Μανδήλα» 
Λωρίδας Σαγιάδας του ∆ήµου Φιλιατών Νοµού Θεσπρωτίας, για την υπεράσπιση µε κάθε 
νόµιµο µέσο ή οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια, δικαστική ή διοικητική, ήθελε απαιτηθεί των 
νοµίµων δικαιωµάτων και συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, 

για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 93784/3521/18-10-2012 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Σπυρίδωνα Γιώγου, σύµφωνα 
µε την οποία: «….. Η Περιφέρεια Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) - Ο.Τ.Α. β’ 
βαθµού- που στις αρµοδιότητές της εµπίπτει, µεταξύ άλλων, η εν γένει προστασία του 
περιβάλλοντος, η προστασία των υδάτων, η διαχείριση των ιχθυοτρόφων υδάτων, λαµβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης, έχει έννοµο συµφέρον να ασκήσει αίτηση 
ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθµ. ∆3/Β/16516/22-8-2012 απόφασης του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, προκειµένου να µην χορηγηθεί στην 
εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΑΒΕΕ άδειας εγκατάστασης για την άσκηση της ανωτέρω 
αναφερόµενης δραστηριότητας, διότι: 

1. Πρόκειται για δραστηριότητα που θα ασκηθεί εντός των διοικητικών της ορίων.  
2. Τίθεται ζήτηµα συµβατότητας της ένδικης δραστηριότητας µε τις πραγµατοποιούµενες στην 
περιοχή χρήσεις, διότι σύµφωνα µε την Ειδική Χωροταξική Μελέτη Παράκτιας Ζώνης Ιονίου 
Πελάγους Νοµών Πρέβεζας – Θεσπρωτίας, η θέση στην οποία προορίζεται να εγκατασταθεί η 
ένδικη δραστηριότητα βρίσκεται σε περιοχή µε την ένδειξη IV6, στην οποία επιτρέπεται η 
εγκατάσταση βιοτεχνικών – βιοµηχανικών µονάδων, η δε θαλάσσια έκταση, στην οποία θα 
κατασκευασθεί η προβλήτα και θα διενεργείται η φορτο – εκφόρτωση των πετρελαιοειδών, 
απαραίτητο στοιχείο της ένδικης δραστηριότητας και εγκατάστασης, βρίσκεται σε περιοχή µε 
την ένδειξη Υ7, στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών, σύµφωνα δε µε 
την υπ’ αριθµ. 31722/4.11.2011 (Β’ 2505) απόφαση «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», στη Λωρίδα Σαγιάδας προβλέπεται η δηµιουργία 5 
ζωνών Π.Ο.Α.Υ. (περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών). 
3. ∆εν τηρείται το ελάχιστο όριο των 1.000µ. που θέτει το ανωτέρω Ειδικό Χωροταξικό 
Πλαίσιο για την απόσταση βιοµηχανικής εγκατάστασης, λιµενικής εγκατάστασης διακίνησης 
πετρελαιοειδών ή βιοµηχανικής εγκατάστασης που εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους θαλάσσιας 
ρύπανσης από µισθωµένη έκταση υδατοκαλλιεργητικής µονάδας. 
4. Τίθεται ζήτηµα συµβατότητας προς τις νοµίµως θεσµοθετηµένες και υφιστάµενες από 
µακρού εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών. 
5. Τίθεται σοβαρό ζήτηµα προστασίας της δηµόσιας υγείας, προς την οποία είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, από κοινού µε την προστασία του 
περιβάλλοντος (καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε καθαρό και υψηλής ποιότητας 
περιβάλλον), έστω και µόνο από τη συχνή διέλευση των πλοίων σχεδόν σε επαφή µε  τις 
θαλάσσιες εκτάσεις, όπου αναπτύσσονται οι µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, όταν ως ελάχιστη 
απόσταση µεταξύ µονάδων υδατοκαλλιέργειας ορίζονται τα 500 µ.  
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6. Η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα είναι η µεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα στο 
νοµό Θεσπρωτίας, απασχολεί περίπου 350 άτοµα σε ετήσια βάση και αποτελεί παραγωγική 
δραστηριότητα άνω των 70 εκ ευρώ ετησίως. ….». 

Β. Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
προκειµένου, ως εντολοδόχος και πληρεξουσία δικηγόρος της Περιφερείας Ηπείρου ασκήσει, 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής 
Εκτελέσεως µε αίτηµα προσωρινής διαταγής κατά της υπ’ αριθµ. ∆3/Β/16516/22-8-2012 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και παρασταθεί 
κατά τη συζήτηση των ανωτέρω αιτήσεων, στις δικασίµους που θα ορισθούν και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα, για την υπεράσπιση µε κάθε 
νόµιµο µέσο ή οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια, δικαστική ή διοικητική, ήθελε απαιτηθεί των 
νοµίµων δικαιωµάτων και συµφερόντων της 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 της υπόθεσης, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία, γνώση και εξειδίκευση σε θέµατα 
διοικητικού δικαίου. Περαιτέρω επειδή η ανωτέρω δικηγόρος έχει ήδη χειριστεί νοµικά τη 
σοβαρή αυτή διοικητική υπόθεση και είναι γνώστης των στοιχείων αυτής καθώς και του 
αντικειµένου της δίκης που πρόκειται να ανοιχθεί, δεδοµένου ότι έχει προσφύγει στο ΣτΕ, ως 
πληρεξουσία δικηγόρος και αντίκλητος της Περιφερείας Ηπείρου, ασκήσασα: 1) Παρέµβαση 
υπέρ του κύρους της υπ’ αριθµ. 2879/04-01-2003 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Γεωργίας και 2) Αίτηση Ακυρώσεως και Αίτηση Αναστολής Εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 45805/2910/25-10-2011 αποφάσεως της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας. 

Η αµοιβή της δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) 
για την άσκηση, κατάθεση και συζήτηση των ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής 
εκτελέσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, καθώς και για όλες τις ενέργειες που θα 
απαιτηθούν εκ µέρους της για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή 
έκβαση αυτών, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων και του βαθµού 
δυσκολίας αυτών, που απαιτούν την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, θα ανέλθει στο ποσό των: α) 
2.200,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) για τη σύνταξη, κατάθεση, και 
κοινοποιήσεις της αίτησης ακύρωσης, β) 1.800,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων 
εξόδων) για τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση της αίτησης αναστολής µε αίτηµα 
προσωρινής διαταγής και γ) 1.800,00 € πλέον ΦΠΑ 23% (συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) για 
τη συζήτηση της αίτησης, και θα βαρύνουν τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

        8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 165 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 54ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χαραλάµπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, για την 
συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ  που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη από 29 έως 31-10-2012 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 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
7910/22-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  94950/3630/22-10-2012 στον φάκελο 
16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των 
σχετικών δαπανών, των Γεωπόνων υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Νούσια Χαράλαµπου  και Κίτσιου Ιωάννη, στη 
Θεσσαλονίκη, (η µετάβαση θα γίνει µε ένα Ι.Χ.), από 29/10/2012 έως 31/10/2012, για τη 
συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ . 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1253/24-10-2012) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση των κτηνιάτρων Χαραλάµπους Νούσια και Ιωάννη Κίτσιου, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη 
συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ που θα πραγµατοποιηθεί στην 
Θεσσαλονίκη από 29 έως 31-10-2012, καθώς και τις σχετικές δαπάνες συνολικού ποσού € 
560,00 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). 
......................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 55ο 

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα 
αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και 
Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου εταιρίας «Γεωργίου Νύχτη & ΣΙΑ Ε.Ε.».   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. Τις αριθµ. 20/517/19-07-2011 και 34/1014/30-11-2011 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα, ο 1ος και 2ος Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της 
αρχικής σύµβασης του έργου του θέµατος. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3077/05-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91692/3492/11-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων επενδύσεων και από Κοινοτικούς Πόρους (ΣΑΝΑ) και το έργο 
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εντάχθηκε στο ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013» µε 
την αριθµ πρωτ. 6815/02-10-2009 απόφαση ένταξης πράξης του Γενικού Γραµµατέως 
Περιφερείας Ηπείρου. Επιπλέον στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: «… Ο παρών 
3ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 365.399,27 € µε ΦΠΑ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων» χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού. Η 
προτεινόµενη δαπάνη των 365.399,27 € µε ΦΠΑ του 3ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση 
κατά 7.252,22 €  σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση της αναθεώρησης. Με τις εργασίες του 3ου ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του 
βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου.». Η Υπηρεσία σηµειώνει επίσης ότι 
η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 3553/06-
09-2012 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την Τροποποίηση 
Σύµβασης (Προέγκριση 3ου ΑΠΕ) του ανωτέρω έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1254/24-10-2012) 

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα 
αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και 
Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου εταιρίας «Γεωργίου Νύχτη & ΣΙΑ Ε.Ε.» όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 
του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης € 365.399,27 µε ΦΠΑ, η οποία παρουσιάζει υπέρβαση 
κατά € 7.252,22 σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση της αναθεώρησης χωρίς µεταβολή των ποσοτήτων των εργασιών, σύµφωνα και µε 
το αριθµ. πρωτ. 3553/06-09-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την Τροποποίηση 
Σύµβασης (Προέγκριση 3ου ΑΠΕ) του ανωτέρω έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εκτός και αν προκύπτουν 
αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 56ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 02-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικές κατασκευές δικτύου 
άρδευσης πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 «Τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού 
€ 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 25/1047/07-09-2012 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. 2993/06-09-2012 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. 2992/06-09-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 3375/10-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91128/3489/10-10-2012 στον 
φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 09-10-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 02-10-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΪΜΟΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση σαράντα επτά επί τοις εκατό (47,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 29.857,53 €, µε απρόβλεπτα 34.336,17 
€ και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.348,73 € και δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1255/24-10-2012) 

− Την έγκριση του από 09-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 02-10-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Τεχνικές κατασκευές δικτύου άρδευσης πεδιάδας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΪΜΟΣ 
Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα επτά επί τοις 
εκατό (47,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 29.857,53 €, µε απρόβλεπτα 34.336,17 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 60.348,73 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΣΑΪΜΟΣ 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 (47,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 09-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 57ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 
120.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3401/12-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91907/3521/12-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 120.000,00 € για το έργο: 
«Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ 
Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου, 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
95.759,42 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 120.000,00 €. Η Υπηρεσία 
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υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης 
και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3363/09-10-
2012  απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής 
∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1256/24-10-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση 
επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) 95.759,42 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
120.000,00 €, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3401/12-10-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3363/09-10-2012 απόφαση 
του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 58ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-05-2013. 

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. 1/2/02-01-2011 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 Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3171/29-09-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94199/3574/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την από 24.9.2012 αίτηση 
του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας 
περάτωσης των εργασιών έως 30.06.2013, δεδοµένου ότι λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης 
από τις πιστώσεις του έργου δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση του έργου. Επιπλέον επειδή 
πλησιάζει η χειµερινής περιόδου και επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες στην περιοχή του 
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έργου (µεγάλο υψόµετρο), οι εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν στην διάρκεια του 
χειµώνα. Η σύµβαση υπογράφηκε την 05.12.2011 και έληξε την 31.12.2011. Με την αριθµ. 
37/1139/23.12.2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 
η χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
µέχρι την 30.6.2012. Με την αριθµ. 19/805/12.7.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι την 30.9.2012. Το έργο χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2011. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 60.000,00 
€ µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 32.860,20 € µε Φ.Π.Α. Για την ολοκλήρωση 
του έργου αποµένουν οι εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σκυροδέτησης των 
ρείθρων. Το ποσοστό του έργου που εκτελέστηκε ανέρχεται στο 50% περίπου. Έχει 
υποβληθεί ο 1ος λογαριασµός ποσού 3.915,25 (µε Φ.Π.Α.) την 6-9-2012 και δεν έχει 
εξοφληθεί. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.05.2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην 
αίτηση του αναδόχου και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1257/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, Ε∆Ε, µέχρι την 
30-05-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν δοθεί άλλες δύο παρατάσεις, µε τις αριθµ. 37/1139/23.12.2011  
και 19/805/12.7.2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και εκτιµά ότι το έργο έπρεπε 
να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

...................................................................................................................................................... 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 175 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 59ο 

Έγκριση τροποποίησης της µελέτης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης 
Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, 
Α΄κλάδος: Ροδαυγή- Κακολάγκαδο)», αναδόχου «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ».  

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 αριθµ. 9/179/06-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέµατος, όπως 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και για τη 
δηµοπράτηση του οποίου διατυπώθηκε η µε αριθµ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύµφωνη 
γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

7. Την αριθµ. 11/271/05-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
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αποτελούµενη από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τους 
αναπληρωτές τους, καθώς και από τους εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται 
από το Νόµο, µε τους αναπληρωτές τους. 

8. Την αριθµ. 16/400/20-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το από 31-05-2011 Πρακτικό µε το από 07-06-2011 
Παράρτηµα που το συνόδευε, της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 31-05-2011 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος και ανατέθηκε 
η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η 
οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα και εβδοµήντα οκτώ εκατοστά επί τοις 
εκατό (40,78%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ €1.241.114,09 και συνολική δαπάνη µε απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ € 2.016.134,19. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3476/19-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94247/3578/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία επισυνάπτονται: α) τα τεύχη των τροποποιήσεων της µελέτης του έργου του 
θέµατος όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία, β) οι αριθ. πρωτ. 
3323/08.10.2012 και 3324/08.10.2012 προτάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας µε τα 
συνηµµένα τους έγγραφα και γ) το αριθµ. 6ο/11.10.2012 (θέµα 1ο) πρακτικό του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, και αναφέρονται τα εξής: «… η δηµοπράτηση 
του έργου έγινε την 31.05.2011, η υπογραφή του συµφωνητικού ποσού 1.639.133,49€ 
χωρίς το ΦΠΑ έγινε την 09.09.2011 και η προθεσµία περαίωσης του έργου είναι η 
08.07.0213. Το ποσοστό του έργου που έχει κατασκευαστεί ανέρχεται στο 42% περίπου. 
Ύστερα από τα παραπάνω σας παρακαλούµε για την έγκριση των υποβληθεισών, από τον 
ανάδοχο, τροποποιηµένων µελετών του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008, που αφορούν: α) την τροποποίηση της χάραξης, στο τµήµα 
από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 0+631 και  β) την τροποποίηση της µελέτης, στη χ.θ. 2+650 
(περιοχή κατολίσθησης) µε την κατασκευή οπλισµένου επιχώµατος.». 

Στο ως άνω αναφερόµενο, αριθµ. 6ο/11.10.2012 (Θέµα 1ο) Πρακτικό του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Άρτας, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

Αριθµός Πρακτικού 6ον 
Στην Άρτα και στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Άρτας – Οδός Τ. 
Παπακώστα 6 - σήµερα την 11η Οκτωβρίου ηµέρα Πέµπτη του έτους 2012 συνήλθε σε 
συνεδρίαση το τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων ΠΕ Άρτας. Το Συµβούλιο είχε 
συγκροτηθεί µε την υπ’ αρ. ΤΥ 745/23.02.2010 απόφαση του κ. Νοµάρχη Άρτας και 
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. Πρωτ. Οικ. 9148/248/22.02.2011 απόφαση Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, και παραβρέθηκαν δε κατά την συνεδρίαση τα παρακάτω µέλη: 
1. Αριστοτέλης Μπακόλας ∆/ντής ΤΕ/ΠΕ Άρτας ως πρόεδρος 
2. Κλεάνθη Κοντέα Αναπληρωτής Εκπρόσωπος ΠΕ Άρτας 
3. Ανδρέας Οικονόµου Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
4. Σωτήριος Σφήκας Εκπρόσωπος Εργοληπτικών Οργανώσεων 
και µε γραµµατέα την Ελένη Μέκιου για να συζητήσει τα παρακάτω θέµατα: 
(δεν παρεβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόµιµα το τακτικό µέλος κα Σοφία Γρύλια π. 
Προϊσταµένη ΤΥ∆Κ και ο κ. ∆ιονύσης ∆ιβάρης Εκπρόσωπος Περιφερειακού Συµβουλίου ή ο 
Αναπληρωτής του). 
 
ΘΕΜΑ: 1ον 

Γνωµοδότηση επί των αριθ. πρωτ. 3323/08.10.2012 και 3324/08.10.2012 προτάσεων της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: «Βελτίωση 4ης επαρχιακής οδού Άρτα-Ροδαυγή-Γέφυρα 
Πλάκας (Τµήµα Ροδαυγή-Σουµέσι, Α’ . Κλάδος: Ροδαυγή-Κακολάγκαδο» αναδόχου εταιρείας 
«ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», σχετικά µε τις τροποποιήσεις της µελέτης αυτού: α) Στο τµήµα από χ.θ. 0 
+000 έως χ.θ. 0 +631 και β) στη χ.θ. 2+650 (Περιοχή κατολίσθησης). 
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Για το θέµα αυτό το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1) Για το τµήµα από χ.θ 0+000 έως το χ.θ. 0 +631  
α)Την σχετική επί του θέµατος αλληλογραφία. 
β)Την υποβληθείσα από τον ανάδοχο µελέτη, στην οποία αναφέρει ότι στο παραπάνω τµήµα 
πρέπει να διατηρηθούν οι υπάρχουσες κλίσεις των πρανών των εδαφών, διότι τα εδάφη είναι 
χαλαρά όπως προκύπτει από τις εκσκαφές που έχουν γίνει και αν εφαρµοσθούν οι κλίσεις των 
πρανών, που προβλέπονται από την εγκεκριµένη µελέτη, υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης 
αυτών και προτείνει την τροποποίηση της µελέτης.   
γ) Την σύµφωνη γνώµη του µελετητή κ. Αλέξάνδρου Τσόλη για την τροποποίηση της µελέτης, 
σύµφωνα µε την µελέτη του αναδόχου. 
δ)Την αριθ. πρωτ. 3324/08.10.2012 πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία συµφωνεί 
µε την τροποποίηση της µελέτης. 
ε) Επειδή οι λόγοι που αναφέρονται στο σκεπτικό της πρότασης του αναδόχου και του 
µελετητή κ. Αλ. Τσόλη κρίνονται βάσιµοι. 
 
2) χ.θ. 2+650 (περιοχή της κατολίσθησης) 
α)Την σχετική επί του θέµατος αλληλογραφία. 
β) Την υποβληθείσα από τον ανάδοχο εταιρεία µελέτη, στην οποία αναφέρει ότι λόγω των 
απρόβλεπτων περιστάσεων, δεν είναι δυνατή η κατασκευή ράµπας πρόσβασης των 
µηχανηµάτων για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε την υπάρχουσα µελέτη και 
προτείνει την κατασκευή οπλισµένου επιχώµατος στην παραπάνω θέση. 
γ) Την γνώµη του µελετητή κ. Νικολάου Τσάτσου, οποίος εκτιµά ότι η λύση του οπλισµένου 
επιχώµατος µπορεί να εφαρµοσθεί. 
δ) Την αριθ. πρωτ 3323/08.10.2012 πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία συµφωνεί 
µε την προταθείσα τροποποίηση της µελέτης. 
ε) Επειδή οι λόγοι που αναφέρονται στο σκεπτικό της πρότασης του αναδόχου και του 
µελετητή κ. Νικ. Τσάτσου κρίνονται βάσιµοι. 

  
3) Επειδή µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν επιβαρύνεται το κόστος κατασκευής του 

έργου.  
4) Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3669/08, οι τροποποιήσεις της 

µελέτης υπαγορεύθηκαν από απρόβλεπτες περιστάσεις ήτοι: α) Για το τµήµα από χ.θ 
0+000 έως το χ.θ. 0 +631, λόγω έλλειψης γεωτεχνικής µελέτης δεν ήτο δυνατόν να ήταν 
γνώστη η σύσταση (χαλαρή) των εδαφών και β) Για την χ.θ. 2+650, οι απρόβλεπτες 
µετακινήσεις των επιφανειακών γαιών, καθιστούν αδύνατη την κατασκευή πρόσβασης των 
µηχανηµάτων, για την εκτέλεση των εργασιών.  

5) Επειδή οι µελέτες του υποβλήθηκαν είναι σε φάση οριστικής, αντίστοιχες της αρχικής. 
Γνωµοδοτεί οµόφωνα 

Για την έγκριση των υποβληθεισών, από τον ανάδοχο, τροποποιηµένων µελετών του έργου 
που αφορούν: 
α)Την τροποποίηση της χάραξης, στο τµήµα από .χ.θ. 0+000 έως χ.θ.0+631 και  
β) Την τροποποίηση της µελέτης, στην χ.θ. 2+650 (περιοχή κατολίσθησης), µε την κατασκευή 
οπλισµένου επιχώµατος. 

‘Οπως συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1258/24-10-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση των µελετών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής 
Οδού Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄κλάδος: Ροδαυγή- 
Κακολάγκαδο)», αναδόχου «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ», όπως υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο, 
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ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και σύµφωνα µε 
την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Άρτας, που 
περιλαµβάνεται στο αριθµ. 6/11-10-2012 (Θέµα 1ο) Πρακτικό του (ανωτέρω υπό στ. 9) και 
αφορούν:  

α) Την τροποποίηση της χάραξης, στο τµήµα από χ.θ. 0+000 έως χ.θ.0+631 και  

β) Την τροποποίηση της µελέτης, στην χ.θ. 2+650 (περιοχή κατολίσθησης), µε την κατασκευή 
οπλισµένου επιχώµατος. 
................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 60ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Κανταρέλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 15 έως 19 Οκτωβρίου 2012, και έγκριση 
της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση του επιµορφωτικού προγράµµατος του 
ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ». 

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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 3832/Φ.300.11 /10-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91126/3488/10-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης - ηµερήσιας 
αποζηµίωσης, του Κων/νου Κανταρέλη, Χειριστή Προωθητήρα ∆Ε, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Άρτας, στα Ιωάννινα, από 15.10.2012 µέχρι και 
19.10.2012, για τη συµµετοχή του σε  επιµορφωτικό πρόγραµµα του ΠΙΝΕΠ Θεσ/νίκης µε 
κωδικό 88019Β12 και τίτλο “ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ”. 

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 Τµήµατος Πολιτικής 
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Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του υπαλλήλου, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 10-10-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1259/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Κων/νου Κανταρέλη, Χειριστή Προωθητήρα ∆Ε, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 15 έως 19 Οκτωβρίου 
2012, για την παρακολούθηση του επιµορφωτικού προγράµµατος του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 
µε τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ», καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού € 200,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης κα ηµερήσιας αποζηµίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου, σε 
βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
.................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 61ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, από 21 έως 22 Οκτωβρίου 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 Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 94215/568/19-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94356/3584/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, στην Αθήνα, από 21 έως 22 Οκτωβρίου 2012, για τη 
συµµετοχή του στην «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020-∆εύτερη 
συνεδρίαση ΘΟΣΣ 7», 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 την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
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Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 10-10-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1260/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 21 έως 22 Οκτωβρίου 2012, η οποία ήταν επιβεβληµένη, για τη συµµετοχή του στην 
«Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020-∆εύτερη συνεδρίαση ΘΟΣΣ 7», καθώς 
και τη σχετική δαπάνη ποσού 150,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης 
(δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 62ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, 
από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή 
του στην ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020». 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 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 Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.94153/566/19-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 94202/3575/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Τζουµάκα Κων/νου, στην Αθήνα, για 
συµµετοχή του στην ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-
2020» από 22 έως 23 Οκτωβρίου 2012 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 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Άρτας, και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του υπαλλήλου, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 10-10-2012. 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 184 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1261/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 
22 έως 23 Οκτωβρίου 2012, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020», καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 100,00 για 
την κάλυψη εξόδων (έξοδα µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.) του 
ανωτέρω υπαλλήλου η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711. 
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 63ο 

Έγκριση παράτασης της από 31-08-2012 σύµβασης για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 8/280/14-3-2012 και 16/636/08-06-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες, επειδή ο διενεργηθείς την 13-12-2011 ανοιχτός διαγωνισµός για 
την προµήθεια πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη) για την κάλυψη 
αναγκών έτους 2012 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, απέβη άγονος (αριθµ. 37/1150/23-
12-2011 απόφαση της Ο.Ε.), όπως επίσης και ο επαναληπτικός σχετικός διαγωνισµός, 
που διενεργήθηκε την 13-02-2012 (αριθµ. 6/184/20-02-2012 απόφαση της Ο.Ε.), ενώ και 
η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
ακολούθησε την 28-02-2012, σύµφωνα µε το ανωτέρω, αριθµ. I/28-02-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς της απέβη άγονη, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, 
και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση για την προµήθεια 
καυσίµων κίνησης έτους 2011 έληξε στις 29-02-2012, καθώς και τους λόγους επείγουσας 
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ανάγκης για την κάλυψη των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα κίνησης και 
ειδικότερα του µηχανολογικού εξοπλισµού ο οποίος παραµένει ακινητοποιηµένος λόγω 
έλλειψης αυτών, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας,  
εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 

Α) και άρθρο 2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), η απευθείας ανάθεση στην 
Πολυξένη Ταπραντζή, πρατηριούχο καυσίµων, της προµήθειας καυσίµων κίνησης 
(πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 31-05-2012 συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, µε τιµή 
χρέωσης την ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας) και η υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µε την ως άνω πρατηριούχο καυσίµων, για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µέχρι την 31-05-2012 
συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3590/16-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93527/3556/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια  των αριθµ. 8/280/14-3-
2012 , 16/636/08-06-2012 & 22/882/31-07-2012 αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου όπου εγκρίθηκε η ανάθεση προµήθειας πετρελαιοειδών και η 
παράταση της  από 31-07-2012 σύµβαση µεταξύ Π.Ε. Άρτας,   και της Πολυξένης 
Ταπραντζή πρατηριούχο καύσιµων µέχρι 31-10-2012 αντίστοιχα και σύµφωνα µε το άρθρο 
9 της από 15-3-2012 αρχικής σύµβασης µεταξύ Π.Ε. Άρτας και της ανωτέρω όπου 
προβλέπεται το δικαίωµα παράτασης µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013 κατόπιν συµφωνίας 
µε τον προµηθευτή,  παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παράταση της ανωτέρω σύµβασης 
για χρονικό διάστηµα  τριών µηνών ήτοι µέχρι 31-12-2012 συνολικού ποσού 15.000,00 €  
πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Φορέα 072 ΚΑΕ 1511, για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. 
Άρτας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1262/24-10-2012) 

Εγκρίνει την παράταση της από 31-08-2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της 
Πολυξένης Ταπραντζή, πρατηριούχου καυσίµων, και κατόπιν συµφωνίας της προµηθεύτριας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της αρχικής σύµβασης, για χρονικό διάστηµα τριών µηνών, ήτοι µέχρι 
31-12-2012, για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη 
αµόλυβδη), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και για συνολικό ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 
..................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 64ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια τριών (3) µηχανικών γραφοµηχανών Braille της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3590/16-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93527/3556/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση « …. πίστωσης για την προµήθεια 
τριών (3) µηχανικών γραφοµηχανών Braille από την εταιρεία Παναγόπουλος Ν.-∆ήµου Ν. 
Ο.Ε.-ο οποίος είναι και ο µοναδικός προµηθευτής στην Ελλάδα- ποσού 2.340,00 µε Φ.Π.Α. 
σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 1713». Η Υπηρεσία σηµειώνει επιπλέον τα εξής: «Η 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της και σύµφωνα µε τις αρχές 
της κοινωνικής συνοχής θεωρεί ότι η προµήθεια των γραφοµηχανών συστήµατος γραφής 
BRAILLE και η χρήση τους από τον Σύνδεσµο Τυφλών Άρτας, αποτελεί στοιχειώδη 
συνεισφορά προς τους πολίτες µε προβλήµατα τυφλότητας της περιοχής µας. Ο 
προγραµµατισµός και η υλοποίηση πολιτικών και δράσεων µε στόχο την εκπαίδευση και 
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επαγγελµατική αποκατάσταση του τυφλού, την αποπεριθωριοποίησή του, την ισότιµη 
ένταξη στην κοινωνία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, πηγάζουν τόσο από τη 
σχετική νοµοθεσία όσο και από βασικές αρχές λειτουργίας των Περιφερειών. Οι 
Περιφέρειες σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.3852/2010 σχεδιάζουν, 
προγραµµατίζουν και υλοποιούν πολιτικές στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα 
µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας. Η 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, στη δύσκολη συγκυρία από την οποία διέρχεται η χώρα µας, 
θα σταθεί κοντά στους αδύναµους συµπολίτες µας, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και θα 
συνδράµει µε κάθε µέσο και µε τις δυνατότητες που έχει, στην προσπάθεια για την 
αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού αναξιοπαθούντων οµάδων του πληθυσµού της 
περιοχής µας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1263/24-10-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.340,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1713), για την προµήθεια τριών 
(3) µηχανικών γραφοµηχανών Braille από την εταιρεία «Παναγόπουλος Ν. – ∆ήµου Ν. Ο.Ε.», 
η οποία είναι και ο µοναδικός προµηθευτής για την Ελλάδα, για την Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας και τη χρήση τους από τον Σύνδεσµο Τυφλών Άρτας. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της και σύµφωνα µε τις αρχές 
της κοινωνικής συνοχής θεωρεί ότι η προµήθεια των γραφοµηχανών συστήµατος γραφής 
BRAILLE και η χρήση τους από τον Σύνδεσµο Τυφλών Άρτας, αποτελεί στοιχειώδη 
συνεισφορά προς τους πολίτες µε προβλήµατα τυφλότητας της περιοχής µας. Ο 
προγραµµατισµός και η υλοποίηση πολιτικών και δράσεων µε στόχο την εκπαίδευση και 
επαγγελµατική αποκατάσταση του τυφλού, την αποπεριθωριοποίησή του, την ισότιµη ένταξη 
στην κοινωνία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του, πηγάζουν τόσο από τη σχετική 
νοµοθεσία όσο και από βασικές αρχές λειτουργίας των Περιφερειών. Οι Περιφέρειες σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.3852/2010 σχεδιάζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν πολιτικές 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της 
κοινωνικής συνοχής της χώρας. Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, στη δύσκολη συγκυρία από 
την οποία διέρχεται η χώρα µας, θα σταθεί κοντά στους αδύναµους συµπολίτες µας, στα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες και θα συνδράµει µε κάθε µέσο και µε τις δυνατότητες που έχει, στην 
προσπάθεια για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού αναξιοπαθούντων οµάδων του 
πληθυσµού της περιοχής µας. 
..................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 65ο  

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3590/16-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93527/3556/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
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, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθήνα 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει εξάµηνο και πλέον 
από την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµα για το 
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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. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/1264/24-10-2012) 

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 Επισκευή ελαστικού 300,00 

2 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτωτής Service 3.000h, επισκευή καθίσµατος 1.300,00 

3 ΜΕ 120960 Λιπαντής Μπαταρίες, service αντλίας βυτίου 300,00 

4 ΜΕ 120962 Ισοπεδωτής 
Έλεγχος µηχανήµατος και διάγνωση 
βλάβης 

1.400,00 

5 ΚΗΙ 1565 Ηµιφορτηγό Αυτόµατος δυναµό 100,00 

6 Όλα τα οχήµατα Μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 400,00 

Σύνολο 3.800,00 
 

� 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. 

......................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 66ο  

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη 
χειµερινή περίοδο, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3590/16-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93527/3556/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται « … απ’ ευθείας ανάθεση από τον προµηθευτή 
Κ.Ε.Καλαµαράκης Α.Β.Ε.Ε. –ΚΑΛΑΣ Α.Ε. για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για 
τη χειµερινή περίοδο για το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας µέχρι του ποσού των 12.398,88€ 
(υπόλοιπο ανάληψης δέσµευσης α/α 838) σε βάρος του φορέα 071 και ΚΑΕ 9459Α.». 

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

(απόφαση 30/1265/24-10-2012) 
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Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη χειµερινή 
περίοδο, για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, από την εταιρία µε την επωνυµία «Κ.Ε. Καλαµαράκης Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΑΣ Α.Ε.» και 
µέχρι του ποσού των € 12.398,88 (υπόλοιπο ανάληψης δέσµευσης α/α 838), σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459Α). 
......................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 67ο  

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3590/16-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 93527/3556/17-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως 
αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

(απόφαση 30/1266/24-10-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
......................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0851 

Αµοιβές για 
συντήρηση 
&επισκευή µοναδ. 
εγκατ. 

30,00 
Επισκευή  κλιµατιστικού µηχανήµατος της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

429,40 

Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή 
κλιµατιστικού µηχανήµατος της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας & 
προµήθεια είκοσι (20) λαµπτήρων για τη ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινων. Μέριµνας.  
   

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ & 
λοιπού συναφούς 
εξοπλισµού 

114,00 

∆απάνη για προµήθεια ενός τόνερ για τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής από τον 
προµηθευτή «ΜΗΤΟΣ Β.- ΜΗΤΟΥ ΟΛ. Ο.Ε.» ο 
οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ τριών 
κλειστών προσφορών.  

072.1699 Λοιπές προµήθειες 1.273,50 

∆απάνη για προµήθεια διαφόρων υλικών του Τµ. 
Πολιτικής Προστασίας & ∆.Τ.Ε. για συντήρηση, 
σήµανση στο οδικό δίκτυο & έγκριση δαπάνης για 
την προµήθεια δύο (2) θαµνοκοπτικών και ενός 
(1) αλυσοπρίονου µε διάφορα παρελκόµενα από 
τον προµηθευτή Μάξιµο Γεωργόπουλο & ΣΙΑ Ο.Ε.  
ο οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ 
τεσσάρων(4) κλειστών προσφορών. 

072.1711 
Προµήθεια 
επίπλων 

194,10 

∆απάνη για προµήθεια δύο (2) καρεκλών 
γραφείου για τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής από τον προµηθευτή Παληοχώρη 
∆.- Κολιοπάνος ∆.Ο.Ε. ο οποίος υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών.  

ΣΥΝΟΛΟ 2.041,00  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2012 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 είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 94964/3632/22-10-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 68ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στην Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 94012/565/19-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 94128/3572/19-10-2012 στον φάκελο 16/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, 
της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος, στην οποία θα συµµετάσχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και 
περιλαµβάνει δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, δοξολογία, οµιλία, 
επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, δεξίωση µετά την παρέλαση για 100 
προσκεκληµένους. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 
γίνεται  σύµφωνα µε αριθ. 37809/04-10-12 έγγραφο του Υπ. ΕΣ. – ∆.∆.Α. και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3



 
- 196 - 

εισηγείται την έγκριση δαπάνης 2.500,00  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής στην εκδήλωση. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και 
φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης, 
Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., 
παράθεση γεύµατος στον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και τους επισήµους, (αγορά 
αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για 
τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση 
φωτογραφιών κ.λ.π.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/1267/24-10-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Άρτας, των εκδηλώσεων εορτασµού της 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 που θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη της Άρτας και 
περιλαµβάνουν δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και 
δεξίωση µετά την παρέλαση για 100 προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε 
αριθ. 37809/04-10-12 έγγραφο του Υπ. ΕΣ.∆.∆.Α. και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου 
ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Φορέας: 072, ΚΑΕ: 5161, για την κάλυψη των εξόδων 
της διοργάνωσης των εκδηλώσεων και περιλαµβάνουν, έκδοση προσκλήσεων και 
φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο 
Κυβέρνησης, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, 
φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος στον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και τους επισήµους, 
(αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού 
δώρου για τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, 
εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.). 

................................................................................................................................................. 
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

         8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4257Λ9-1Α3


