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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/02-11-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του 
έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την 
αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα 
κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ψαθάς Βασίλειος Παπατσίµπας Γεώργιος 

Πλιάκος Μιχαήλ Κώτσιος Νικόλαος 

Καττής Νικόλαος Κατέρης Ιωάννης 

Ντέτσικας Κων/νος ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

Ανατολιωτάκης Νικόλαος ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

Ιωάννου Αθηνά Φώτης Κων/νος 

Κασσής Μιχαήλ Αρβανίτης Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. 
οικ. 98530/3731/01-11-2012 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. 
98530/3731/01-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
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1. Έγκριση των προµελετών: υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου 
Αµβρακικού», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002, µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ - ΚΟΥΤΑΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ‘’ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.’’ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΙΝΗ / ΛΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ / 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.» 

2. Έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του 
∆ήµου Φιλοθέης», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «1) ADT – ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 
2)ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 3) Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 4) ΑΡΓΙΠΠΙΝΑ 
∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 5) ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, 6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ 7) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ∆ΗΣ», µέχρι την 30-04-2013. 

3. Έγκριση διακοπής εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και τροποποίησης του 
προγράµµατος γεωτεχνικών της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής 
µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 
2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"]. 

4. Έγκριση της γεωλογικής µελέτης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής 
µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 
2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"]. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής 
µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 
2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"]. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της γεωτεχνικής 
µελέτης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. 
Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"]. 

7. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.». 

8. 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 – Ηγουµενίτσας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.  

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-12-2012. 

10. Απόφαση επί της από 14-09-2012 ένστασης της εταιρείας «∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 
17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε 
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ΦΠΑ και έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, βάσει της αριθµ. πρωτ. 98481/744/01-
11-2012 γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.  

11. Έγκριση δαπάνης για την χρέωση µεταφοράς δεδοµένων (πρόγνωση καιρού) µέσω του 
κινητού τηλεφώνου της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

13. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της αριθµ. 244/2012 
τελεσίδικης απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

14. Έγκριση δαπάνης και µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Θεοδώρας 
Καλογιάννη, στην Αλβανία, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράµµατος «Ελλάδα-Αλβανία 
2007-2013». 

15. Έγκριση µετακίνησης και δαπάνης για τη συµµετοχή της Αικατερίνης Ντόντορου, υπαλλήλου 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Α) Σε σεµινάριο για τους 
κτηνιάτρους που πραγµατοποιούν επισήµους ελέγχους στον τοµέα προστασίας των ζώων 
κατά τη µεταφορά, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 9 Νοεµβρίου 2012 και Β) Σε 
σεµινάριο µε θέµα: “Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιµα”, το οποίο διοργανώνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Μοντπελιέρ της Γαλλίας από 12 έως 16 Νοεµβρίου 2012. 

16. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, µελών της οµάδας έργου MedLS, 
στο Λεβεράνο, Λέτσε της Ιταλίας, από 8 έως 12-11-2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών, 
για τη συµµετοχή τους στο Opening conference καθώς και στο meeting του Management 
Team, του Έργου «Mediterranean Life Style” µε το ακρωνύµιο «MedLS», στο ∆ιασυνοριακό 
Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013. 

17. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστηµα από 01-11-2012 
έως 30-10-2013.  

18. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

19. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή σφραγίδας στα πλαίσια του έργου της Π.Ε. Άρτας 
GrItCUZINE Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013.  

20. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
αριθ. 2421/20.06.12 Α∆Α:Β4ΛΤ7Λ9-80∆ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για  
κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και αποκατάσταση της ορατότητας στο εθνικό οδικό δίκτυο 
της Π.Ε. Άρτας. 

21. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
προκειµένου να χειριστεί οποιαδήποτε εξωδικαστική και δικαστική ενέργεια απαιτηθεί, σχετικά 
µε την υπόθεση τροχαίου ατυχήµατος που συνέβη στις 6-2-2012 στο 1ο χλµ της Επαρχιακής 
οδού Άρτας – Ροδαυγής, µετά από κλήση της τροχαίας Άρτας που απευθύνεται στη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

22. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-10-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση τάφρων και 
διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

24. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

25. Έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονοµίδη, στη Θεσσαλονίκη, από 5 έως 10-11-2012, και έγκριση 
της σχετικής δαπάνης, για την συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ 
Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις». 
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26. Έγκριση µετακίνησης της κτηνιάτρου Τρουµπάτας Σπυριδούλας, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη 
Θεσσαλονίκη, από 6 έως 10-11-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της 
σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του Υ.Α.Α. & Τροφίµων µε Θέµα «Επίσηµοι έλεγχοι στον Τοµέα 
προστασίας των ζώων κατά την µεταφορά». 

27. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στη Βόνιτσα, 
την 03-11-2012 και στη Λευκάδα, την 05-11-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  

28. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών, ανά ΚΑΕ, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη 
λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

29. Έγκριση µετακίνησης του Χρήστου Αρβανίτη, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, από 04 έως 08-11-2012 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. 

30. Κατάρτιση της διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισµού  200.000,00 € µε ΦΠΑ.  

31. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για έκτακτους ψεκασµούς καταπολέµησης ανωφελών 
κουνουπιών, για την προστασία της δηµόσιας υγείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

32. Έγκριση πληρωµής της 3ης τελικής δόσης για την αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη, για την 
διαχείριση έργου - οικονοµική διαχείριση του έργου στο οποίο µετέχει η Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
τίτλο «Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για τη φύση» (“Sustainable Use of Regional 
Funds for Nature / SURF-Nature”), στα πλαίσια του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg IVC. 

33. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα 
κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 73.800,00 µε ΦΠΑ. 

34. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

35. Έγκριση του Πρακτικού της από 23-10-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού οδών Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 12.500,00 µε ΦΠΑ. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις των προηγούµενων, από 24 και 26-10-2012 
συνεδριάσεων.  

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. 32/2012 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 δύο 
(2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 
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 

Έγκριση των προµελετών: υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου 
Αµβρακικού», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002, µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ - ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
‘’ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.’’ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / ΜΕΝΟΥΤΗ 
ΣΑΒΙΝΗ / ΛΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.»  

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. 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».  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 68245/6722/29-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
97274/3679/29-10-2012 στον φάκελο 17/2012 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  
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θεωρήθηκαν  από  την  Υπηρεσία  µας, 2) Η Υδραυλική οριστική µελέτη να εκπονηθεί σύµφωνα µε 
την προτεινόµενη λύση αποχέτευσης µε βαρυτικό σύστηµα και µε ελάχιστη κατά µήκος κλίση των 
αγωγών 2,8 ‰ (για κατασκευαστικούς λόγους) και συµβατικά αντλιοστάσια, 3) Πιστοποιούµε ότι 
κατά την σύνταξη της µελέτης τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισµοί και 
Τεχνικές οδηγίες που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξής των, 4) 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. 8/24-10-
2012 (θέµα 8ο) 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 32/1286/02-11-2012) 

Α. Εγκρίνει τις προµελέτες: υδραυλικών έργων, Η/Μ εγκαταστάσεων της µελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Αµβρακικού», η 
οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002, µε ανάδοχο τα 
συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ - ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ‘’ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.’’ / 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΙΝΗ / 
ΛΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ / ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.», 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 και µε ελάχιστη 
κατά µήκος κλίση των αγωγών 2,8 ‰ (για κατασκευαστικούς λόγους) και συµβατικά αντλιοστάσια, 
σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ 
της έγκρισης των προµελετών, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθµ. 8/24-10-2012 (θέµα 8ο).  

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

ΤΕΥΧΗ 

1. Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης 
2.  Τεύχος Υδραυλικής  
3. Τεύχος Η/Μ Υπολογισµών 
4. Τεύχη Προµέτρησης – Προϋπολογισµού - ∆απανών  

ΣΧΕ∆ΙΑ         Κλίµακα 

Υ-1. Γενική Οριζοντιογραφία       1:50.000 
Υ-2.1 Οριζοντιογραφία Προτεινόµενων Έργων – (1η Εναλλακτική Λύση)  1:5.000 
Υ-2.2 Οριζοντιογραφία Προτεινόµενων Έργων – (2η Εναλλακτική Λύση) 1:5.000 
Υ-2.3    Οριζοντιογραφία Προτεινόµενων Έργων – (3η Εναλλακτική Λύση  

–Προτεινόµενη)        1:5.000 
Υ-3.1.1 Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Ανέζας 
   – (1η Εναλλακτική Λύση)       1:2.000, 1:200 
Υ-3.1.2 Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Καλογερικού 
  – (1η Εναλλακτική Λύση)      1:2.000, 1:200 
Υ-3.1.3. Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Ψαθοτοπίου 
  – (1η Εναλλακτική Λύση)      1:2.000, 1:200 
Υ-3.2.1 Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Ανέζας 
   – (2η Εναλλακτική Λύση)      1:2.000, 1:200 
Υ-3.2.2 Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Καλογερικού 
  – (2η Εναλλακτική Λύση)      1:2.000, 1:200 
Υ-3.2.3. Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Ψαθοτοπίου 
  – (2η Εναλλακτική Λύση)      1:2.000, 1:200 
Υ-3.3.1 Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Ανέζας 
   – (3η Εναλλακτική Λύση - Προτεινόµενη)     1:2.000, 1:200 
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Υ-3.3.2 Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Καλογερικού 
  – (3η Εναλλακτική Λύση - Προτεινόµενη)     1:2.000, 1:200 
Υ-3.3.3. Μηκοτοµές Εσωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ. Ψαθοτοπίου 
  – (3η Εναλλακτική Λύση - Προτεινόµενη)     1:2.000, 1:200 
Υ-3.4.1. Μηκοτοµή Αγωγών Εξωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης (Α1-Α2) 
  – (1η και 2η Εναλλακτική Λύση)      1:1.000, 1:100 
Υ-3.4.2 Μηκοτοµή Αγωγών Εξωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης (Α1-J51) 
   – (3η Εναλλακτική Λύση - Προτεινόµενη)     1:1.000, 1:100 
Υ-3.5.1 Μηκοτοµή Αγωγών Εξωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης (Α2-∆150) 
  – (1η, 2η και 3η Εναλλακτικές Λύσεις)     1:1.000, 1:100 
Υ-3.5.2. Μηκοτοµή Αγωγών Εξωτερικού ∆ικτύου Αποχέτευσης (∆150-Ε.Ε.Λ.) 
  – (1η, 2η και 3η Εναλλακτικές Λύσεις)     1:1.000, 1:100 
Υ-4. Τυπικά Φρεάτια Ακαθάρτων      1:20 
Υ-5. Μονάδα Αναρρόφησης       επί του σχεδίου 
Υ-6. Τυπική ∆ιατοµή  Σύνδεσης Φρεατίου Βαλβίδας µε  

∆ίκτυο Αναρρόφησης       1:30 
Υ-7. Τυπικές ∆ιατοµές Σκαµµάτων Σωληνωτών Αγωγών   1:20 
Υ-8. Τυπικό Φρεάτιο Αερεξαγωγού      1:20 
Υ-9. Τυπικό Φρεάτιο Εκκενωτή      1:20 

 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και 
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Φιλοθέης», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «1) ADT – ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 2)ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 3) Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 4) ΑΡΓΙΠΠΙΝΑ ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 5) ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, 6) 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ∆ΗΣ», 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. 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. 97458/9696/30-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 97481/3689/30-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση της αιτούµενης 3ης παράτασης προθεσµίας εκπόνησης της 
µελέτης του θέµατος, µέχρι 30-04-2013, ενώ οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου 
των διάφορων κατηγοριών µελετών - όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην σύµβαση – θα 
παραµένουν αµετάβλητοι, έχοντας υπόψη τα εξής: 

«…. Την µε αριθ. Πρωτ. 2387/11-11-2010 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η, µε την οποία εγκρίθηκε η 
1η παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-10-2011, χωρίς 
µεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης και, ενώ 
µε την µε αριθ. 5/127/13-02-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής χορηγήθηκε η 2η 
παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης µέχρι 30/10/2012,  

8) Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου (Μ.Π.Ε) υποβλήθηκε στις 21-07-
2011, και µετά τον έλεγχο και τις απαραίτητες συµπληρώσεις στάλθηκε στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτικής Μακεδονίας για την έγκρισή της δηλ. την 
αδειοδότηση του έργου. Αναµένεται η Απόφαση έγκρισης 

9) Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 38/2005 ‘’οδηγός εκπόνησης µελετών ∆ηµοσίων Έργων’’, η 
εντολή της Υπηρεσίας για να εγκριθούν οι υποβληθείσες προµελέτες του έργου και για να 
δοθεί στον ανάδοχο εντολή για εκπόνηση των υπολειπόµενων οριστικών µελετών 
απαιτείται προηγούµενα η έγκριση της Μ.Π.Ε.,  

10) Ο ανάδοχος µε την από  10-10-2012 αίτησή του υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για 
χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης µέχρι 30-
04-2013, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (καθυστέρηση στις διαδικασίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων). 

11) Την από 17-10-2012 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
(∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της σύµβασης) προς το Περιφερειακό Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,  µε την οποία εισηγείται την χορήγηση της αιτούµενης 
παράτασης, λόγω καθυστέρησης στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
έργου, και 

12) Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 8/24 -10-2012 (θέµα 7ο),…. » 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 32/1287/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου,  της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002 και τίτλο 
«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Φιλοθέης», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «1) ADT – ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 2) ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 3) Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 4) ΑΡΓΙΠΠΙΝΑ ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 5) ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, 6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ∆ΗΣ», µέχρι την 30-04-2013, χωρίς να 
µεταβληθούν οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των διάφορων κατηγοριών 
µελετών, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στη σύµβαση, σύµφωνα και µε την οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π. Ηπείρου, υπέρ της 
έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 8/24-
10-2012 (θέµα 8ο). 

� 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 
Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία είναι η εξής: «Το πρόβληµα των απορριµµάτων µπορεί 
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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.» 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Έγκριση διακοπής εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και τροποποίησης του 
προγράµµατος γεωτεχνικών της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες 
κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 
Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  
["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." 
- ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - " ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"].  
 

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. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
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6. Την αρ. πρωτ. 81893/2259/11-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ύψους 550.000,00 €, σε βάρος της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΜΠ01830001, για την εκπόνηση της µελέτης που αναφέρεται στο θέµα, και ορίστηκε 
ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ως 
Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή. 

7. Την αριθµ. 34/1006/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, σύµφωνα και 
µε την αριθµ. 12/18-11-2011 (Θέµα 1ο) Πράξη του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης προκήρυξης του 
σταδίου (προµελέτης) της ανωτέρω µελέτης, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν. 3316/2005 χωρίς να προηγηθεί το στάδιο των προκαταρκτικών µελετών, διότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 5β και 5γ του Ν. 
3316/2005. 

8. Την αριθµ. 3/87/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την αριθµ. 13/478/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 και ΙΙΙ/25-04-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και η ανάθεση εκπόνησής της, στο µελετητικό 
σχήµα ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - 
"ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µε ποσό προσφοράς 267.504,02 € (χωρίς ΦΠΑ). 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97125/9642/29-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97311/3685/30-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται τη διακοπή εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και την 
τροποποίηση του προγράµµατος γεωτεχνικών της µελέτης του θέµατος, λαµβάνοντας 
υπόψη τα εξής: «…. 8. Την από 21-09-2012 αίτηση του κοινού εκπροσώπου των 
αναδόχων µελετητών, µε την οποία υπέβαλλε στην Υπηρεσία µας αίτηση για την 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της γεωτεχνικής µελέτης της 
µελέτης του θέµατος. 9. Την από 26-09-2012 αίτηση του κοινού εκπροσώπου των 
αναδόχων µελετητών, µε την οποία υπέβαλλε στην Υπηρεσία µας αίτηση για την διακοπή 
εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και τροποποίηση του προγράµµατος γεωτεχνικών  
της µελέτης του θέµατος. 10. Την από 27-09-2012 Εξώδικη Πρόσκληση – ∆ήλωση – 
Γνωστοποίηση φερόµενων ιδιοκτητών τµήµατος της έκτασης που µελετάται από την 
µελέτη του θέµατος. 11. Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 8/24-10-2012 (θέµα 2ο)….».  

11. Στη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτή  
διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 8/24-10-2012 (θέµα 2ο), αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Το Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
αφού έλαβε υπόψη 

  
1. Την εισήγηση της εισηγήτριας, η οποία έχει ως ακολούθως: 
……………… 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
……………… 
Β.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
……………… 
Γ.  ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 
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Ο κοινός εκπρόσωπος των αναδόχων µελετητών, µε την από 26-09-2012 αίτηση για την 
διακοπή εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και τροποποίηση του προγράµµατος 
γεωτεχνικών  της µελέτης, διατυπώνει τα παρακάτω: 
«Σας γνωρίζουµε ότι κατά την εκτέλεση του εγκεκριµένου µε υπ' αριθµ. 81871/8081 
προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών της µελέτης του θέµατος, στις 25/09/2012, οµάδα 
κατοίκων της περιοχής διέκοψαν τις εν λόγω εργασίες πεδίου και απαγόρευσαν στο εξής, την 
διέλευση των σχετικών γεωερευνητικών µηχανηµάτων εντός των ιδιόκτητων- κατά δήλωσή 
τους - εκτάσεων τους. 
Παρουσία αστυνοµικών δυναµικών η µελετητική οµάδα συνοδεία εξοπλισµού και 
εργατοτεχνικού προσωπικού αποχώρισε από την περιοχή έρευνας. 
Σας γνωρίζουµε ότι η ήδη εκτελεσθείσα γεωτεχνική έρευνα (µε κάποιες αναγκαίες 
τροποποιήσεις σε σχέση µε το αρχικά υποβληθέν πρόγραµµα, όπως αυτές προέκυψαν κατά την 
διάρκεια των ερευνών), σε συνδυασµό µε την γεωλογική µελέτη του έργου και τις προγενέστερες 
γεωτεχνικές έρευνες στην εν λόγω περιοχή (γεωτεχνικές µελέτες ΟΣΕ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ), 
δίνουν σχετικά επαρκείς πληροφορίες του γεωτεχνικού µοντέλου της περιοχής και ως εκ 
τούτου υπάρχει δυνατότητα σύνταξης της έκθεσης προγράµµατος & αξιολόγησης γεωτεχνικών 
ερευνών. 
Κατόπιν τούτου και δεδοµένου του χαρακτήρα του εν λόγω έργου, (έργο µε Νόµο Σ∆ΙΤ, µε 
οριστική γεωτεχνική µελέτη εκπονούµενη στο πλαίσιο της οριστικής µελέτης εφαρµογής του 
έργου), σας γνωρίζουµε ότι αιτούµαστε την διακοπή, λόγω ανωτέρας βίας, των λοιπών 
γεωτεχνικών ερευνών της µελέτης του θέµατος. 
Σας επισυνάπτουµε το τροποποιηµένο πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών µε τις µέχρι τώρα 
εκτελεσθείσες εργασίες καθώς και τον πίνακα αµοιβής των εκτελεσθέντων γεωτεχνικών 
ερευνών και εργασιών»  
 
∆.  ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία , η ∆/νση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Ηπείρου, διατυπώνει τα 
παρακάτω: 
Η διακοπή εκτέλεσης των γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και η τροποποίηση του προγράµµατος 
γεωτεχνικών της µελέτης σύµφωνα µε τις εκτελεσθέντες µέχρι σήµερα εργασίες, κρίνεται 
επιτακτική για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 
Επίσης έχει υποβληθεί Εξώδικη Πρόσκληση – ∆ήλωση – Γνωστοποίηση φερόµενων 
ιδιοκτητών τµήµατος της έκτασης που µελετάται από την µελέτη του θέµατος προς την 
∆/νουσα Υπηρεσία, µε την οποία εν µέρει διαµαρτύρονται και δηλώνουν  ότι δεν συναινούν 
στην υλοποίηση του ως άνω γεωτεχνικού προγράµµατος. Η παραπάνω επισυνάπτεται 
H αµοιβή των γεωτεχνικών εργασιών καθορίζεται στο ποσό των 33.231,39 € (χωρίς ΦΠΑ και 
έκπτωση) µειωµένο κατά 4.057,82 € της συµβατικής αµοιβής (ποσο37.289,21 €), σύµφωνα µε 
το τροποποιηµένο πρόγραµµα γεωτεχνικών ερευνών.    
Συνεπώς από τα παραπάνω και σύµφωνα µε τον Ν. 3316/2005 και σχετικές διατάξεις:  
……………… 

Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση  
γνωµοδοτεί οµόφωνα 

Υπέρ της έγκρισης διακοπής εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και την τροποποίηση του 
προγράµµατος γεωτεχνικών της µελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ Α.Σ.Α. 
ΗΠΕΙΡΟΥ», έργο της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2010 ΜΠ01830001, και µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών: 1) ΕΠΤΑ Α.Ε, 2) ENVIROPLAN Α.Ε, 3) 
ENVIC  Ε.Π.Ε, 4) ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤ. και 5) ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡ., για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας. 
…………………………………………………………………………………………………… 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη τοποθετήθηκαν ως εξής: «Με δεδοµένο ότι η αρµόδια 
Υπηρεσία, το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, αλλά και η µελετητική οµάδα, 
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κρίνουν ότι τα συλλεγέντα στοιχεία αρκούν για την εµπεριστατωµένη και επιστηµονικά 
τεκµηριωµένη ολοκλήρωση της µελέτης, δεν έχουµε καµία αντίρρηση για τη διακοπή της 
εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 32/1288/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη διακοπή της εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και την τροποποίηση του 
προγράµµατος γεωτεχνικών, της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής 
µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 
2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], σύµφωνα και µε την οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π. Ηπείρου, υπέρ της 
έγκρισης διακοπής εκτέλεσης γεωτεχνικών ερευνών πεδίου και της τροποποίησης του 
προγράµµατος γεωτεχνικών της µελέτης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 8/24-
10-2012 (θέµα 2ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν στη µελέτη του θέµατος, 
σηµειώνοντας ότι διαφωνεί επί της ουσίας για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, 
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 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.» 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 της γεωλογικής µελέτης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες 
κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 
Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  
["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." 
- ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - " ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"]. 
 

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. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
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6. Την αρ. πρωτ. 81893/2259/11-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ύψους 550.000,00 €, σε βάρος της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΜΠ01830001, για την εκπόνηση της µελέτης που αναφέρεται στο θέµα, και 
ορίστηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και ως Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή. 

7. Την αριθµ. 34/1006/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, σύµφωνα και 
µε την αριθµ. 12/18-11-2011 (Θέµα 1ο) Πράξη του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης προκήρυξης του 
σταδίου (προµελέτης) της ανωτέρω µελέτης, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν. 3316/2005 χωρίς να προηγηθεί το στάδιο των προκαταρκτικών µελετών, διότι 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 5β και 5γ του Ν. 
3316/2005. 

8. Την αριθµ. 3/87/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της 
µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την αριθµ. 13/478/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 και ΙΙΙ/25-04-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και η ανάθεση εκπόνησής της, στο 
µελετητικό σχήµα ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - 
"ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µε ποσό προσφοράς 267.504,02 € (χωρίς ΦΠΑ). 

10. Την αριθµ. 27/1112/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η τοπογραφική µελέτη της µελέτης του θέµατος. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 81870/8080/29-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97307/3683/30-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της γεωλογικής µελέτης της µελέτης του 
θέµατος, όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο µελετητή Νικόλαο ∆ερέκα, γεωλόγο, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την έγκριση 
των σχεδίων και τευχών της γεωλογικής µελέτης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 32/1289/02-11-2012) 

Α. Εγκρίνει την γεωλογική µελέτη της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες 
κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε 
Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], όπως συντάχθηκε από τον 
ανάδοχο µελετητή Νικόλαο ∆ερέκα, γεωλόγο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου και  

Β.  Εγκρίνει τα σχέδια και τα τεύχη της ανωτέρω γεωλογικής µελέτης, ήτοι: 

Α Σχέδια: 
 
1. ΓΛ 01   ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ     κλ. 1:1000 
2. ΓΛ 02   ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ    κλ. 1:1000 
3. ΓΛ 03   ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ     κλ. 1:1000 
4. ΓΛ 04   ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ     κλ. 1:1000  
Β Τεύχη: 
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1.  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν στη µελέτη του θέµατος, 
σηµειώνοντας ότι διαφωνεί επί της ουσίας για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, 
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 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.» 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες 
κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 
Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  
["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." 
- ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - " ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"]. 
 

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. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
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6. Την αρ. πρωτ. 81893/2259/11-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ύψους 550.000,00 €, σε βάρος της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΜΠ01830001, για την εκπόνηση της µελέτης που αναφέρεται στο θέµα, και ορίστηκε 
ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ως 
Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή. 

7. Την αριθµ. 13/478/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 και ΙΙΙ/25-04-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και η ανάθεση εκπόνησής της, στο µελετητικό 
σχήµα ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - 
"ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µε ποσό προσφοράς 267.504,02 € (χωρίς ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97126/9643/29-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97309/3684/30-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µελέτης του θέµατος, µέχρι την 23-11-2012, χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: «…. 5. Την µε 
αριθµ. 72944/7180/20-08-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών της µελέτης του θέµατος. 6. Την µε 
αριθµ. 80956/7998/12-09-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η µεθοδολογία – πρόγραµµα ποιότητας της µελέτης του θέµατος. 7. Την µε 
αριθµ. 27/1112/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η τοπογραφική µελέτη της µελέτης του θέµατος. 8. Το µε αριθµ. οικ. 
85747/8484/25-09-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο στάλθηκαν 
στοιχεία – σχέδια στο ∆ασαρχείο Ιωαννίνων για την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού της 
έκτασης του έργου. 9. Το µε αριθµ. οικ. 89576/8820/05-10-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο στάλθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία στο ∆ασαρχείο 
Ιωαννίνων για την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού της έκτασης του έργου. 10. Την από 15-
10-2012 αίτηση του κοινού εκπροσώπου των αναδόχων µελετητών, µε την οποία υπέβαλλε 
στην Υπηρεσία µας αίτηση για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών της  Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µελέτης του θέµατος. 11. Την 
γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτή  διατυπώθηκε 
µε την πράξη αριθ. 8/24-10-2012 (θέµα 3ο) ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 32/1290/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες 
κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε 
Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µέχρι την 23-11-2012, χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π. Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης 
της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 8/24-10-2012 (θέµα 3ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν στη µελέτη του θέµατος, σηµειώνοντας ότι 
διαφωνεί επί της ουσίας για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, 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 
Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία είναι η εξής: «Το πρόβληµα των απορριµµάτων µπορεί να 
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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.» 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 των εργασιών της 
γεωτεχνικής µελέτης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτες κατασκευής 
µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 
2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  [" ΕΠΤΑ Α.Ε." 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - " ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - " ∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"]. 
 

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. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 



Α∆Α: Β4ΣΟ7Λ9-ΘΜ5 

 - 22 - 

6. Την αρ. πρωτ. 81893/2259/11-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ύψους 550.000,00 €, σε βάρος της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΜΠ01830001, για την εκπόνηση της µελέτης που αναφέρεται στο θέµα, και ορίστηκε 
ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και ως 
Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή. 

7. Την αριθµ. 13/478/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. ΙΙ/04-04-2012 και ΙΙΙ/25-04-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και η ανάθεση εκπόνησής της, στο µελετητικό 
σχήµα ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - 
"ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µε ποσό προσφοράς 267.504,02 € (χωρίς ΦΠΑ). 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97124/9641/29-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97314/3686/30-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της γεωτεχνικής 
µελέτης της µελέτης του θέµατος, µέχρι την 21-10-2012, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα 
του αναδόχου, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: «….5. Την µε αριθµ. 72944/7180/20-08-2012 
απόφαση της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα 
εκτέλεσης εργασιών της µελέτης του θέµατος. 6. Την µε αριθµ. 80956/7998/12-09-2012 
απόφαση της ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µεθοδολογία – 
πρόγραµµα ποιότητας της µελέτης του θέµατος. 7. Την µε αριθµ. 27/1112/21-09-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η 
τοπογραφική µελέτη της µελέτης του θέµατος. 8. Την από 21-09-2012 αίτηση του κοινού 
εκπροσώπου των αναδόχων µελετητών, µε την οποία υπέβαλλε στην Υπηρεσία µας αίτηση 
για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της γεωτεχνικής 
µελέτης της µελέτης του θέµατος. 9. Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 8/24-10-2012 (θέµα 1ο), 
….». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να 
χορηγηθεί παράταση της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών περαίωσης της 
γεωτεχνικής µελέτης, µέχρι την 09-11-2012. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 32/1291/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών της γεωτεχνικής 
µελέτης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. 
Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - "ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"], µέχρι την 09-11-2012, χωρίς 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π. Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης 
της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 8/24-10-2012 (θέµα 1ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν στη µελέτη του θέµατος, σηµειώνοντας ότι 
διαφωνεί επί της ουσίας για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, 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 
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 
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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.» 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 χορήγησης προκαταβολής για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ.».   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. έργου 
2012ΣΕ07580037) συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., στην οποία 
περιλαµβάνεται και το υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού  457.900,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 16/653/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του Υποέργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας 
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Ηπείρου», προϋπολογισµού € 457.900,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. 
Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255 
και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
50278/4921/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε  την 
αρ. 48133/4765/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., συµβατικά τεύχη του έργου 
(τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής 
προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120093/06-06-2012 έγγραφου της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη 
γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία σύµφωνα µε 
την οποία θα προκηρυχθεί και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθµ. 23/897/09-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 26-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 17-07-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 457.900,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
€ 342.494,31 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 8 %.  

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 96699//9596/25-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 965767/3662/26-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« …..  Σας υποβάλλουµε συνηµµένα σε φωτοαντίγραφο την σχετική αίτηση του αναδόχου 
κατασκευής του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση προκαταβολής και 
σας αναφέρουµε σχετικά τα εξής: 

1. Ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί έντοκη προκαταβολή µε βάση το άρθρο 16.1 της 
διακήρυξης και τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 51 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε), 
ανερχόµενη σε ποσοστό 5% του αρχικού συµβατικού αντικειµένου για δαπάνες πρώτων 
εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου. 2. Το έργο ανήκει στην 
παραπάνω περίπτωση και καθόσον δεν έχει ακόµη σηµειωθεί ουσιαστική «εκκίνηση» των 
εργασιών, κρίνουµε ότι µπορεί να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συµβατικής αξίας των εργασιών, σύµφωνα µε την παρ.3α του άρθρου 51 
του Ν.3669/2008 για την καλύτερη οργάνωση του εργοταξίου και γενικά την δηµιουργία 
καλύτερων προϋποθέσεων για την έντεχνη, άρτια και εµπρόθεσµη περαίωση του έργου µε 
δεδοµένο την ανάγκη προσκόµισης µηχανικού εξοπλισµού σε διάφορα σηµεία του έργου 
λόγω της µεγάλης απόστασης Η συµβατική αξία των εργασιών ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 330.102,82 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το ποσό που εισηγούµαστε να 
χορηγηθεί σαν προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύµφωνα µε την παρ. 
3β του άρθρου 242 του Ν.4072/2012, ανέρχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω σε 16.505,14. 
€ χωρίς ΦΠΑ και παρακαλούµε για την έγκρισή του 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1292/02-11-2012) 
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Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 242, παρ. 3 του Ν. 4072/2012 τη χορήγηση 
προκαταβολής, ποσού € 16.505,14 χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, για το 
έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ», για 
δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, µελέτες και άλλα έξοδα εκκίνησης του έργου, σύµφωνα και 
µε την ανωτέρω (υπό στ. 9) εισήγηση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία αναφέρεται ότι: « ….. κρίνουµε ότι µπορεί να 
χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των 
εργασιών, σύµφωνα µε την παρ.3α του άρθρου 51 του Ν.3669/2008 για την καλύτερη 
οργάνωση του εργοταξίου και γενικά την δηµιουργία καλύτερων προϋποθέσεων για την 
έντεχνη, άρτια και εµπρόθεσµη περαίωση του έργου µε δεδοµένο την ανάγκη προσκόµισης 
µηχανικού εξοπλισµού σε διάφορα σηµεία του έργου λόγω της µεγάλης απόστασης. ……».  
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 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 – 
Ηγουµενίτσας», 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. 24/956/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), 
µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 76008/7520/28-08-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου µε την αρ. 
73103/7188/17-08-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
βάσει του αρ. πρωτ. 1755/11-05-2012 έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
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Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης του έργου. 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. 96798/9617/26-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 96870/3664/29-10-2012 στον φάκελο 17/2012 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 
«ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 58,00%. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επανέλαβαν την παρατήρηση που είχαν καταθέσει και σε 
προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά µε τις δυσανάλογα µεγάλες – όπως στο 
συγκεκριµένο έργο του θέµατος – ή µικρές εκπτώσεις στους διαγωνισµούς των έργων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1293/02-11-2012) 

− Εγκρίνει το από 15-10-2012 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 – Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε µέση τεκµαρτή 
έκπτωση 58,00% και µε προσφερόµενο ποσό € 45.205,67  χωρίς Φ.Π.Α. και 

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 
άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (58,00%) είναι 
συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας. 

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

        2. 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. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, µέχρι την 30-12-2012.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 95314/9447/30-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98272/3714/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 23-10-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω αναµονής 
έγκρισης άδειας λήψης αµµοχάλικου για την ολοκλήρωση των εργασιών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/1294/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
παραπέµποντας στις παρατηρήσεις που είχαν εκφράσει κατά τη λήψη της αριθµ. 
18/722/03-07-2012 απόφασης της Ο.Ε. µε την οποία είχε χορηγηθεί προηγούµενη 
παράταση προθεσµίας, όταν είχαν δηλώσει ότι: «συµφωνούν µε τη χορήγηση της 
παράτασης, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, δεδοµένου ότι - κατά δήλωση της Υπηρεσίας - 
έχει κατασκευασθεί σε ποσοστό 75%, µε την προϋπόθεση όµως ότι η παρούσα είναι και η 
τελευταία παράταση, µια και ο χρόνος παράτασης που ζητήθηκε συνολικά είναι (22) µήνες 
περίπου ενώ το έργο έπρεπε σύµφωνα µε τη σύµβαση να εκτελεσθεί µέχρι 15/08/10». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τις 
σχετικές αριθµ. 17/457/30-06-2011, 30/897/11-11-2011, 18/722/03-07-2012 και 
24/946/30-08-2012 αποφάσεις της Ο.Ε., είχαν χορηγηθεί προηγούµενες παρατάσεις, και 
σηµειώνει ότι µέχρι τώρα έπρεπε να είχαν υπερσκελισθεί τα εµπόδια που επικαλείται η 
Υπηρεσία για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Απόφαση επί της από 14-09-2012 ένστασης της εταιρείας «∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ και έγκριση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, βάσει της αριθµ. πρωτ. 98481/744/01-11-2012 γνωµοδότησης της 
Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 87315/2513/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 
200.000,00 µε ΦΠΑ  
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7. Την αριθµ. 22/856/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 65304/6320/20-07-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
87702/9099/16-07-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) 
εγκρίθηκε η την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.  

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

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

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

Ειδικότερα, στην ανωτέρω ένσταση, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:   

« ….. Η απόφαση της επιτροπής αναφέρει ότι στην περίπτωση της εταιρείας ∆ηµοσθένης 
Βήχας & Σια Ο.Ε. θα έπρεπε να αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση ότι οι δύο διαχειριστές 
της εταιρείας δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για τα αδικήµατα που περιγράφονται στη 
διακήρυξη παρ. 2 του άρθρου 22. 
Η εταιρεία όµως ∆ηµοσθένης Βήχας & Σια Ο .Ε σύµφωνα µε το καταστατικό σύστασης της 
στις 28-9-2008 απαρτίζεται από δύο οµόρρυθµα µέλη το ∆ηµοσθένη και το ∆ηµήτριο Βήχα οι 
οποίοι ορίζοντσι ως διαχειριστές. ∆ιευθυντές, και νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας και 
µπορούν ενεργούντες µεµονωµένα να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις έναντι τρίτου 
νοµικού ή φυσικού προσώπου εκπροσωπώντας µε την υπογραφή τους και τους δύο 
διαχειριστές. Σύµφωνα λοιπόν µε το καταστατικό της εταιρείας, ο ∆ηµοσθένης Βήχας του 
Κων/νου είναι νόµιµος εκπρόσωπος της ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. και ως εκ τούτου έχει 
δικαίωµα εκπροσώπησης και του άλλου εταίρου ∆ηµητρίου Βήχα στο διαγωνισµό. Ως εκ 
τούτου η εταιρεία όπως αναφέρεται και στο άρθρο 23.2.2. παράγραφος α. υποβάλλει 
Υπεύθυνη δήλωση για τα αδικήµατα του άρθρου 22 παρ. 2, υπογεγραµµένη από το ∆ηµοσθένη 
Βήχα ως νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας Σε αυτή την υπεύθυνη δήλωση η αναφορά στο ότι 
δεν έχει καταδικασθεί για τα αδικήµατα που αναφέρονται περιλαµβάνει και εννοεί και τους 
δύο εταίρους, αναφέρεται δηλαδή τόσο στον εαυτό του όσο και στο άλλο διαχειριστή αφού 
δικαιούται να τον εκπροσωπεί και να υπογράφει αντ' αυτού. 
Πρέπει να επισηµανθεί δε πως η εταιρεία έχει λάβει µέρος επανειληµµένα σε διαγωνισµούς 
κατά την τελευταία τετραετία, από τη σύσταση της δηλαδή, διενεργούµενους και από  την 
υπηρεσία σας, υποβάλλοντας ακριβώς τα ίδια δικαιολογητικά µε την δηµοπρασία στην οποία 
ακυρώθηκε χωρίς ποτέ στον παρελθόν να υπάρξει τέτοιο κώλυµα συµµετοχής της και σε 6 από 
αυτούς έχει ανακηρυχθεί και ανάδοχος. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις (περισσότερες από 80 
στον αριθµό) οι επιτροπές διεξαγωγής των διαγωνισµών θεώρησαν ότι η αναφορά κάθε φορά 
του εκπροσώπου της εταιρείας που κατέθετε το φάκελο µε την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση 
αφορούσε και τον δεύτερο διαχειριστή τον οποίο είχε δικαίωµα βάση του καταστατικού να 
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εκπροσωπεί σαν να ήταν ο ίδιος. Σας αναφέρω δε χαρακτηριστικά τον πρόσφατο διαγωνισµό 
για το έργο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μηλιά -Γρεβενά» στις 28/8/2012 που διεξήχθη 
επίσης από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και στον οποίο η εταιρεία 
µας συµµετείχε κανονικά, υποβάλλοντας ακριβώς τα ίδια δικαιολογητικά και την ίδια ακριβώς 
υπεύθυνη δήλωση µε αυτά που υπέβαλλε στον διαγωνισµό για το έργο που δεν έγινε δεκτός 
όπως αποδεικνύεται και από το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, δεν προέκυψε κανενός 
είδους τέτοιου κώλυµα που να αφορά στην εκπροσώπηση της και στην υποβληθείσα υπεύθυνη 
δήλωση 
Σας αναφέρω ακόµη ότι πριν από την υπογραφή της σύµβασης εφόσον η εταιρεία µας 
αναδειχθεί µειοδότης δυνάµεθα να προσκοµίσουµε οποιοδήποτε έγγραφο µας ζητηθεί και για 
τους δυο διαχειριστές όπου να φαίνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί για τα αδικήµατα του 
άρθρου 22 παρ.2 της διακήρυξης …..».  

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

Ειδικότερα, στην ανωτέρω Γνωµοδότηση αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« ….. Σχετικά µε την παραπάνω ένσταση που αφορά την διαδικασία επιλογής προσωρινού 
αναδόχου του έργου µε τίτλο ΄΄Αποκατάσταση Ζηµιών στην 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα-
Ζόργιαννη-Πολύγυρος)΄΄ που ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε στις 11 Σεπτεµβρίου 2012, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00πµ σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Στον διαγωνισµό κατέθεσαν φάκελο προσφοράς δύο ενδιαφερόµενοι, µε τα κάτωθι στοιχεία: 
- Ο Σπύρος Γ. Κωνσταντόπουλος, Πολ. Μηχανικός Ε∆Ε, µε πρόσφορά ποσοστών έκπτωσης 
2%  
- Η ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε., Τεχνική Εταιρεία, µε προσφορά ποσοστών έκπτωσης 3 % 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων, η Τεχνική Εταιρεία  ∆ηµοσθένης 
Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. που ήταν πρώτος µειοδότης κρίθηκε άκυρη και ο κ. Σπύρος Γ. 
Κωνσταντόπουλος που ήτανε δεύτερος µειοδότης κρίθηκε έγκυρος.   
Όσον αφορά την ένσταση της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό Τεχνικής Εταιρείας  
∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. που ήταν ο κατά σειρά πρώτος µειοδότης και απορρίφθηκε 
αναφέρονται τα εξής: 
Α. Στο φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσε η εταιρεία ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. 
συµπεριλαµβάνονταν το από 28 Φεβρουαρίου του 2008,  Καταστατικό Σύστασης 
Οµόρρυθµης Εταιρείας µε την Επωνυµία ΄΄∆ηµοσθένης Κ. Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄ µε 
εταιρικό κεφάλαιο 80.000,00€.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 (Κεφάλαιο) του ανωτέρω το εταιρικό κεφάλαιο δηµιουργήθηκε µε 
εισφορά σε µετρητά κατά ποσοστό 50% από τους  
∆ηµοσθένη Κ. Βήχα (50%, 40.000,00 €) 
∆ηµήτριο Κ. Βήχα    (50%, 40.000,00 €) 
Σύµφωνα µε το άρθρο 6 (∆ιαχειριστές) ορίζεται ότι: 
∆ιαχειριστές, ∆ιευθυντές και νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται και τα δύο (2) 
οµόρρυθµα µέλη, δηλαδή οι 
Βήχας ∆ηµοσθένης του Κωνσταντίνου και  
Βήχας ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου 
΄΄οι οποίοι ενεργούντες είτε µεµονωµένα και χωριστά ο καθένας, είτε από κοινού δύναται να 
διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου. 
Να εκπροσωπούν, συµµετέχουν και δεσµεύουν την εταιρεία µε την υπογραφή τους σε 
διαγωνισµούς ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, σύµφωνα µε το άρθρο τρία 
(3), απέναντι σε κάθε ∆ιοικητική Αρχή (όπως ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και Οργανισµοί ή 
Συνεταιρισµοί πάσης Φύσεως κλπ) χωρίς κανένα περιορισµό µε ίδια ή µη υλικά. 
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Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, οι διαχειριστές εταίροι, δηµιουργούν και αναλαµβάνουν κάθε 
είδους υποχρεώσεις για την εταιρεία, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν 
συναλλαγµατικές, γραµµάτια, επιταγές. Πραγµατοποιούν κάθε φύσεως σύµβαση, δικαιοπραξία, 
δηµιουργική υποχρεώσεων για την εταιρεία, υπογράφοντας για το  σκοπό αυτό κάθε έγγραφο ή 
συµβόλαιο. 
Ακόµη οι διαχειριστές δικαιούνται να δίνουν όρκους που επιδίδονται και επιβάλλονται στην 
εταιρεία από τα ∆ικαστήρια, να διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους και να 
ανακαλούν τις εντολές που έδωσαν΄΄. (Αναγραφόµενα στο Καταστατικό) 
Β. Σύµφωνα µε την ∆ιακήρυξη Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας (Τύπου Β) για την επιλογή Αναδόχου 
Κατασκευής για το έργο ΄΄Αποκατάσταση Ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα-
Ζόργιαννη-Πολύγυρος)΄΄ κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στον διαγωνισµό 
µεµονωµένα, ή ως µέλος Κοινοπραξίας οφείλει να καλύπτει τις προϋπόθεσης που ορίζονται 
στα άρθρα της ∆ιακήρυξης. 
Ειδικότερα και σχετικά µε την εξεταζόµενη ένσταση, στην ∆ιακήρυξη του έργου αναφέρονται 
µεταξύ άλλων τα κάτωθι στα σχετικά άρθρα: 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος 
υποβολής φακέλου προσφοράς 
παρ. 3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς 
ιδιοχείρως στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 
παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα 
µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  
• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός εργολήπτης,  
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,  
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   
• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος κατά τα 
παραπάνω.  
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 
Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  
παρ. 22.1.  Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, 
προκειµένου περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 
µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους 
προέλευσής της. 
παρ. 22.2.  Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση 
οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο 
πρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το 
δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για: 
     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  
     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  



Α∆Α: Β4ΣΟ7Λ9-ΘΜ5 

 - 35 - 

     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 
(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία 
(398 Π.Κ.). 
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του 
εργολήπτη. 
παρ. 22.5.Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει 
τη συγκεκριµένη δηµοπρασία). 
παρ. 22.7.Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του 
νόµιµου ορίου. 
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 (∆ικαιούµενοι 
συµµετοχής στο διαγωνισµό) και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22 (Επαγγελµατικά 
προσόντα) , προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Παρ. 23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  
Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 (παρ. 22.1- 22.7) αποδεικνύεται µε τα 
δικαιολογητικά των περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες 
επιχειρήσεις όσο και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  
Παρ. 23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη 
∆ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  
ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση1, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 
αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 
µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους 
προέλευσής του, (για παρ. 22.1) 
ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν 
καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής, (για παρ. 22.2) 
ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 
ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και (για παρ. 22.5) 
iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια 
ανεκτελέστου που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).(για παρ. 22.7) 
Γ. Τεκµηρίωση πρακτικού ακύρωσης συµµετέχοντος από τον ∆ιαγωνισµό. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόµενα στις ενότητες Α, Β, στα δικαιολογητικά που 
κατέθεσε η Τεχνική Εταιρεία  ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. και για την στοιχειθοθέτηση 
των Επαγγελµατικά προσόντων του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης και συγκεκριµένα των 
παρ. 22.1, 22.2, 22.5, 22.7 συµπεριλάµβανε Υπεύθυνη ∆ήλωση (µε ηµεροµηνία 11-9-2012) 
την οποία υπέγραφε ο  
∆ηµοσθένης Βήχας του Κωνσταντινου και ανέγραφε τα κατωτέρω: 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος της ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ 
ΟΕ δηλώνω ότι: 
1) δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση  
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2) δεν έχω καταδικαστεί για: 
     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 
αριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και 
στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  
     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  
     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 
Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) 
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 
3) Η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή 
που να στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων. 
4) Το ανεκτέλεστο των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου 
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2669/08 (Κ∆Ε) 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω αναγραφόµενα στην Υπεύθυνη ∆ήλωση (µε ηµεροµηνία 11-
9-2012) την οποία υπέγραφε ο ∆ηµοσθένης Βήχας του Κωνσταντινου, ως νόµιµος 
εκπρόσωπος της  Τεχνικής Εταιρείας  ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε., έχοντας το ανωτέρω 
δικαίωµα εκ του Καταστατικού της εταιρείας  
κάλυπτε τις προυποθέσεις  των παρ. 22.1, παρ 22.5 και παρ 22.7 του άρθρου 22 
(Επαγγελµατικά προσόντα) που αναφέρονται στην λειτουργία της εταιρείας  
µα δεν κάλυπτε τις προυποθέσεις της παρ. 22.2  του άρθρου 22 (Επαγγελµατικά προσόντα)  
όπου προυποθέτει ΄΄να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση 
οµόρρυθµων (Ο.Ε.)΄΄ για τα περιγραφόµενα α-κ της παρ. 22.2 αδικήµατα. 
Για την Τεχνική Εταιρεία  ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. σύµφωνα µε το από 28 
Φεβρουαρίου του 2008,  Καταστατικό Σύστασης Οµόρρυθµης Εταιρείας και το άρθρο 6 
(∆ιαχειριστές) έχουν οριστεί ως ∆ιαχειριστές, ∆ιευθυντές και νόµιµοι εκπρόσωποι της 
εταιρείας και τα δύο (2) οµόρρυθµα µέλη, δηλαδή οι 
Βήχας ∆ηµοσθένης του Κωνσταντίνου και  
Βήχας ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου 
Σύµφωνα µε την Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από τον ∆ηµοσθένη Βήχα του 
Κωνσταντινου ως νόµιµο εκπρόσωπο της  Τεχνικής Εταιρείας  ∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ 
Ο.Ε και τον όρο  
2) δεν έχω καταδικαστεί για α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ,ι,κ  
µπορεί να αναφερθεί στον ίδιο ή να εννοεί την εταιρεία, χωρίς όµως να γίνεται καµία 
αναφορά στον έτερο οµόρρυθµο διαχειριστή της εταιρείας.   
Όµως σύµφωνα µε την παρ. 22.2 του άρθρου 22 και την παρ 23.2.2.α.ιι.   η απαιτούµενη 
Υ.∆. περί µη αµετάκλητης καταδίκης σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην παρ. 22.2, 
πρέπει να αναφέρεται στους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.),  δηλαδή σε 
πρόσωπα και στην προκειµένη περίπτωση θα έπρεπε να γίνεται αναφορά περί µη 
αµετακλητης καταδίκης (για τις περιπτώσεις της παρ. 22.2) του Βήχα ∆ηµήτριου του 
Κωνσταντίνου, αφού είναι έταιρος διαχειριστής της Ο.Ε. σύµφωνα µε το καταστατικό 
της.  
΄΄Η ανωτέρω παράλειψη στα δικαιολογητικά συµµετοχής της εν λόγω εταιρείας ΟΕ, 
οδήγησε την επιτροπή διαγωνισµού να θεωρήσει άκυρη την συµµετοχή της΄΄.  
Όσον αφορά τις αναφορές στην από 14-9-2012 ένσταση της συµµετέχουσας εταιρείας ότι η εν 
λόγο εταιρεία συµµετείχε τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε διαγωνισµούς διενεργούµενους από 
∆ηµόσιους Οργανισµούς (πάνω από 80 φορές σε αριθµό), συµπεριλαµβανοµένου και της 
οικείας Υπηρεσίας και κατέθετε τα ίδια δικαιολογητικά, συµπεριλαµβανοµένου αντίστοιχης 
µορφής Υ.∆. και σε έξι (6) από αυτές ανακηρύχθηκε και ανάδοχος, χωρίς να αντιµετωπίσει 
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κανένα πρόβληµα σχετικά µε τα δικαιολογητικά υποβολής του και συγκεκριµένα τον τρόπο 
σύνταξης της σχετικής Υ.∆., σηµειώνεται ότι: 
- ∆εν είναι αρµοδιότητα της παρούσας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να αναζητήσει 
κατατεθειµένα δικαιολογητικά της εν λόγω εταιρείας σε προηγούµενους διαγωνισµούς, 
ούτε να εξετάσει αν ορθώς έγιναν αποδεκτά ή απορρίφτηκαν.  
- Σε κάθε δε περίπτωση το έργο της παρούσας Επιτροπής είναι αυτοτελές και ρόλος της 
ήταν να διεξάγει τον διαγωνισµό και να εξετάσει τα δικαιολογητικά των συµµετεχόντων 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και την ∆ιακήρυξη του έργου. Σε καµία περίπτωση δεν 
την αφορά ούτε µπορεί να επηρεάσει την γνωµοδοτική θέση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
του εν λόγο έργου, το τι τυχών έχει συµβεί σε παρελθοντικούς διαγωνισµούς µε τα 
καταθέτοντα δικαιολογητικά της εν λόγο εταιρείας (και το αν αυτά έγινα αποδεκτά από 
άλλες Επιτροπές), αφού στον συγκεκριµένο διαγωνισµό λόγω των ελλείψεων που 
παρουσίασαν τα δικαιολογητικά της κρίθηκε ότι δεν κάλυπτες τις προϋποθέσεις της 
∆ιακήρυξης και έπρεπε να ακυρωθεί ή συµµετοχή της. Τυχών δε λογική συµψηφισµού 
παρελθοντικής αποδοχής µη αντίστοιχων δικαιολογητικών της εν λόγω εταιρείας στα πλαίσια 
συνύπαρξης των Επιτροπών επί του ιδίου Φορέα δεν µπορεί να εννοηθεί από τα µέλη της 
παρούσας Επιτροπής, ως σύννοµη ενέργεια από την στιγµή που υπέπεσε στην αντίληψή της η 
έλλειψη των προαναφερόµενων στα δικαιολογητικά της συµµετέχουσας εταιρείας.       
Σύµφωνα λοιπόν µε τα ανωτέρω και µε βάση τις παρ. 22.2. και παρ. 23.2.2.α.ιι της 
∆ιακήρυξης η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κρίνει ότι η συµµετοχή της εταιρείας ∆ηµοσθένης 
Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε. έπρεπε να ακυρωθεί. …..».  

12. Την αριθµ. 29/1159/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 14-09-2012 ένστασης της 
εταιρείας «∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου του θέµατος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε την 
αρ. πρωτ. 81881/8082/01-10-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή 
έγγραφα (Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, την από 14-09-2012 ένσταση, 
Γνωµοδοτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης µε τα συνηµµένα σ’ 
αυτή έγγραφα) στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε 
έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται 
µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη 
επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

13. Την αριθµ. πρωτ. 98481/744/01-11-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 98508/3729/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε 
την οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή « …. η από 14-9-2012 
ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία <<∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε >> θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη ….». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1295/02-11-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 14-09-2012 ένσταση της εταιρείας 
«∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
από 11-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – 
Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ, µε την οποία, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 10), ζητά να γίνει δεκτή και να κηρυχθεί η 
ίδια µειοδότης, η οποία είχε και την καλύτερη προσφερόµενη έκπτωση και  

Την απορρίπτει ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 25-09-
2012 (µε αριθµ. πρωτ. 81881/8082) Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου 
(ανωτέρω υπό στ. 11), και σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 98481/744/01-11-2012 
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Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, στην 
οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«…..  ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Σύµφωνα µε την από 20-7-2012 διακήρυξη ανοικτής δηµοπρασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Ηπείρου στις 11-9-2012 πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία 
διαγωνισµού ανάδειξης µειοδότη για το έργο << Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η 
επαρχιακή οδό  (Χίνκα – Ζόργιανη- Πολύγυρος )>>.  Στο διαγωνισµό  συµµετείχαν (2)  
διαγωνιζόµενοι και σύµφωνα µε το από 11-9-2012 πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού προσωρινός µειοδότης  ανεδείχθη  η εργολήπτρια επιχείρηση µε την 
επωνυµία << ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ >>  µε ποσοστό έκπτωσης 2%, 

Κατά του ως άνω πρακτικού άσκησε την από 14-9-2012  ένσταση η εργοληπτική 
επιχείρηση << ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ 0.Ε >> παραπονούµενη  ότι : η αρµόδια 
επιτροπή του διαγωνισµού εσφαλµένα ακύρωσε τη συµµετοχή της στη δηµοπρασία, 
επικαλούµενη ως αιτιολογία τη µη αναφορά  σε  υπεύθυνη δήλωση ότι, οι δύο 
διαχειριστές της εταιρίας δεν έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα για τα αδικήµατα που 
περιγράφονται στη διακήρυξη παρ.2 του άρθρου 22.   

Επί της ανωτέρω ένστασης  η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού εξέδωσε την από 25-9-
2012 γνωµοδότηση της, αναφέροντας στο περιεχόµενο της τους ειδικότερους λόγους  
για τους οποίους  προτείνει  προς την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή την απόρριψη 
της. 

Στη συνέχεια επελήφθη του θέµατος η Οικονοµική Επιτροπή, η οποία πριν αποφασίσει 
ζήτησε από τη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου να εκφράσει την άποψη της 
επί των προβαλλόµενων µε την προαναφερόµενη   ένσταση θεµάτων.    

Μετά από αυτά και αφού λάβαµε  υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία του φακέλου  

   Η  ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  

Από το συνδυασµό των άρθρων 22 και 26  του Ν.3669/2008  που αναφέρονται στη διαδικασία 
κατάθεσης των προσφορών, δικαιολογητικών κλπ και στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου 
συνάγεται ότι,  για τη νόµιµη υποβολή προσφοράς από τους συµµετέχοντες  στο διαγωνισµό θα 
πρέπει να τηρούνται  οι τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο για τη συνδροµή των 
οποίων αποφασίζει µετά από έλεγχο η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού.  

Σύµφωνα δε µε τη διακήρυξη  ( άρθρο 22.1.2) κάθε εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στο 
διαγωνισµό …… οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα,1) να µη βρίσκεται σε πτώχευση, 
εκκαθάριση ……….. ,2) να µην έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα οι διαχειριστές  σε περίπτωση 
οµόρρυθµων ( Ο.Ε ) ετερόρρυθµων (Ε.Ε) και εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) ο πρόεδρος και 
ο διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας ( Α.Ε ), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
τη διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής 
επιχείρησης πρόσωπα για  α,β, γ κλπ. Κατά δε τα οριζόµενα  στο  άρθρο 23.2.2 περ.α  για τη 
περίπτωση 1,2 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται  από τον 
ατοµικό εργολήπτη η το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση : Ι) δεν 
τελεί σε πτώχευση….. ΙΙ) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν 
έχουν καταδικασθεί για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης  αυτής.  

Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο ( 24 ) ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή 
αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23. 

Από τη γραµµατική και τελεολογική ερµηνεία των παραπάνω διατάξεων µε σαφήνεια συνάγεται  
ότι, η δήλωση που πρέπει να υποβάλλει η συµµετέχουσα  στο διαγωνισµό οµόρρυθµη εταιρία 
σχετικά µε τη µη καταδίκη των διαχειριστών, για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 
(22.2) της διακήρυξης, όταν η εξουσία διαχείρισης µε βάση το καταστατικό της ανήκει σε 
περισσότερους του ενός, το περιεχόµενο της ως άνω δήλωσης θα πρέπει να αναφέρεται όλους.   

Στη προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου η  ενιστάµενη  
εργοληπτική επιχείρηση (Οµόρρυθµη Εταιρία)   προκειµένου να συµµετάσχει στον επίµαχο 
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διαγωνισµό  µεταξύ των δικαιολογητικών που κατέθεσε µε το φάκελο της, περιελάµβανε και την 
από 11-9-2012 υπεύθυνη δήλωση, µε το εξής περιεχόµενο :  µε ατοµική µου ευθύνη 
………………ως νόµιµος εκπρόσωπος της ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ &  ΣΙΑ Ο.Ε δηλώνω ότι, 1)δεν 
τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 2)δεν έχω καταδικασθεί  για τα 
αδικήµατα α,β, γ κλπ.   

Σύµφωνα, όµως µε το άρθρο (6)  του από 28-2-2008 καταστατικού διαχειριστές της ως άνω 
εταιρίας ορίζονται  τα δύο   οµόρρυθµα µέλη της, ήτοι, ο Βήχας ∆ηµοσθένης και ο Βήχας 
∆ηµήτριος, γεγονός που υποχρέωνε αµφότερους σε δήλωση περί µη καταδίκης για τα αδικήµατα 
που αναφέρονται στο άρθρο (22.2) της διακήρυξης, όπως ορθώς κατά τη γνώµη µας έκρινε η 
αρµόδια επιτροπή και ακύρωσε ως µη σύννοµη τη  συµµετοχή της  στο διαγωνισµό.  

Κατόπιν όλων αυτών,  η από 14-9-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
<<∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΗΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε >> θα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη.…..». 

Β. Ως προς την έγκριση του Πρακτικού 

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

− Εγκρίνει το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 11-09-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το οποίο και κατά τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών των δύο συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, και την ακύρωση της 
προσφοράς της εταιρείας «∆ηµοσθένης Βήχας & ΣΙΑ Ο.Ε.», αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης ο Σπύρος Γ. Κωνσταντόπουλος, µε τιµή προσφοράς € 159.485,18 χωρίς ΦΠΑ και 
έκπτωση 2% και  

− Αναθέτει την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η 
Επαρχιακή Οδό (Χίνκα – Ζόργιανη – Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ, 
στον Σπύρο Γ. Κωνσταντόπουλο, 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 είναι συµφέρουσα. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 δαπάνης για την χρέωση µεταφοράς δεδοµένων (πρόγνωση καιρού) µέσω 
του κινητού τηλεφώνου της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97283/4070/29-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98197/3708/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη χρέωση µεταφοράς 
δεδοµένων (πρόγνωση καιρού) µέσω κινητού τηλεφώνου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1296/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 200,00 (πλέον Φ.Π.Α) σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για τη 
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χρέωση µεταφοράς δεδοµένων (πρόγνωση καιρού) µέσω κινητού τηλεφώνου, της ∆/νσης 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 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. 
98202/4085/01-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98400/3721/01-11-2012 στον 
φάκελο 17/2012 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 
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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 32/1297/02-11-2012) 

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/ΤΟΣ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΚΥ9195 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 4 195*15 366,00 450,18 
2 ΚΥ 9497 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 4 185*14 350,00 430,50 

3 ΜΕ 5164 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ-
ΦΡΕΝΑ 1.250,00 1537,50 

4 ΚΗΙ 5028 ΤΖΙΠ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ-ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 458,00 563,34 
5 ΚΥ 5186 ΤΣΑΠΑ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ - ΑΚΡΟΛΕΠΙ∆Α 3.850,00 4735,50 
6 ΚΗΟ 9016 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙΑ - ΛΑΜΕΣ 1.050,00 1291,50 
7 ΚΗΥ 5027 ΤΖΙΠ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ 380,00 467,40 
8 ΚΗΙ 5036 ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΑΣΜΑΝ 800,00 984,00 

9 ΚΥ 9072 ΦΟΡΤΗΓΟ 
∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ-ΦΡΕΝΑ- 
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 

750,00 922,50 

    ΣΥΝΟΛΟ   9.254,00   

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της αριθµ. 
244/2012 τελεσίδικης απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 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 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 Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 78779/564/05-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 78831/2988/05-09-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε γνωµοδότηση 
του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), κ. ∆ηµητρίου Στάθη, 
στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «… Μετά την κοινοποίηση της υπ' αριθµ 
244/2012 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία έγινε εν 
µέρει δεκτή η από 5-5-2011 αγωγή της (ΣΧΣ ) Ανώνυµης Τεχνικής Και Εµπορικής 
Εταιρίας και επιδικάσθηκε εις βάρος µας το ποσό των (38.632,95) ευρώ, 
νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής (6-5-2011 ), παρακαλούµε να προβείτε 
στις απαραίτητες ενέργειες για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού δεδοµένου ότι, η 
άσκηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας δεν είναι επιτρεπτή ( 
άρθρο 53 παρ. 3,4   Π.∆ 18/ 1989 )...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/1298/02-11-2012) 



Α∆Α: Β4ΣΟ7Λ9-ΘΜ5 

 - 45 - 

Σε εκτέλεση της αριθµ. 244/2012 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία 
έγινε εν µέρει δεκτή η από 05-05-2011 αγωγή της εταιρείας «ΣΧΣ Ανώνυµη Τεχνική Και 
Εµπορική Εταιρία» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, 
και κατά της οποίας (απόφασης), η άσκηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας 
δεν είναι επιτρεπτή (άρθρο 53 παρ. 3,4 του Π.∆. 18/1989), σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), κ. ∆ηµητρίου Στάθη 
(ανωτέρω υπό στ. 6), 

Εγκρίνει την καταβολή εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων (σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ.2 Ν.3852/2010), στην ανωτέρω 
εταιρεία «ΣΧΣ Ανώνυµη Τεχνική Και Εµπορική Εταιρία», του επιδικασθέντος µε την αριθµ. 
244/2012 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων ποσού, ήτοι € 38.632,95 νοµιµοτόκως από την 
επίδοση της ανωτέρω αγωγής, και συνολικό ποσό € 43.540,77 σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 071 ΚΑΕ 9474 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο  οποίος επανέλαβε την πάγια 
θέση του ότι η πολιτική των κυβερνώντων έχει οδηγήσει την Περιφέρεια σε ελεγχόµενη 
χρεοκοπία, µια πολιτική που στηρίζει και η πλειοψηφία της περιφερειακής αρχής, ο ίδιος όµως 
αρνείται να γίνει συµµέτοχος στην πτώχευση των εργαζοµένων στην περιοχή µας. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 δαπάνης και µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. 
Θεοδώρας Καλογιάννη, στην Αλβανία, στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράµµατος 
«Ελλάδα-Αλβανία 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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 97876/7450/31-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 98356/3715/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, κ. Θεοδώρας Καλογιάννη, στην Αλβανία, την 01-11-2012 στα πλαίσια του 
διασυνοριακού προγράµµατος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013». 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 97876/7450/31-10-2012 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου και την πραγµατοποίηση της 
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µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Θεοδώρας Καλογιάννη, δεδοµένου ότι 
η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 26-10-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1299/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, κ. Θεοδώρας Καλογιάννη, την 
01-11-2012 στην Αλβανία, η οποία ήταν επιβεβληµένη, στα πλαίσια του ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
52,50,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής της, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 0717 του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Έγκριση µετακίνησης και δαπάνης για τη συµµετοχή της Αικατερίνης Ντόντορου, 
υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Α) Σε 
σεµινάριο για τους κτηνιάτρους που πραγµατοποιούν επισήµους ελέγχους στον τοµέα 
προστασίας των ζώων κατά τη µεταφορά, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 7 
έως 9 Νοεµβρίου 2012 και Β) Σε σεµινάριο µε θέµα: “ Καλύτερη κατάρτιση για 
ασφαλέστερα τρόφιµα”, το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
Μοντπελιέρ της Γαλλίας από 12 έως 16 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 Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 10932/29-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 96874/3665/29-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακινήσεων και των σχετικών δαπανών της 
Αικατερίνης Ντόντορου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Α) Σε σεµινάριο για τους κτηνιάτρους που πραγµατοποιούν επισήµους 
ελέγχους στον τοµέα προστασίας των ζώων κατά τη µεταφορά, που θα διεξαχθεί στη 
Θεσσαλονίκη από 7 έως 9 Νοεµβρίου 2012 και Β) Σε σεµινάριο µε θέµα: “Καλύτερη 
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κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιµα”, το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
Μοντπελιέρ της Γαλλίας από 12 έως 16 Νοεµβρίου 2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1300/02-11-2012) 

Εγκρίνει τις µετακινήσεις της κτηνιάτρου Αικατερίνης Ντόντορου, υπαλλήλου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, για τη 
συµµετοχή της σε σεµινάρια, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται: 

1. Σε σεµινάριο για τους κτηνιάτρους που πραγµατοποιούν επισήµους ελέγχους στον τοµέα 
προστασίας των ζώων κατά τη µεταφορά, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 9 
Νοεµβρίου 2012, και τη δαπάνη ποσού 240,00 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
της ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) 
και  

2. Σε σεµινάριο µε θέµα «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιµα», καθώς και για την 
παρακολούθηση µαθηµάτων κατάρτισης για το προσωπικό των αρµόδιων αρχών των 
Κρατών Μελών, που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία 
της Ε.Ε. σχετικά µε τα τρόφιµα, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Μοντπελιέρ 
της Γαλλίας από 12 έως 16 Νοεµβρίου 2012 (η οποία καλύπτει όλα τα έξοδα µεταφοράς 
και διαµονής στο εξωτερικό), καθώς και τη δαπάνη ποσού 140,00 € για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας από και προς το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος της ανωτέρω 
υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του προϋπολογισµού έτους 
2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, µελών της οµάδας έργου 
MedLS, στο Λεβεράνο, Λέτσε της Ιταλίας, από 8 έως 12-11-2012, και έγκριση των 
σχετικών δαπανών, για τη συµµετοχή τους στο Opening conference καθώς και στο 
meeting του Management Team, του Έργου «Mediterranean Life Style” µε το ακρωνύµιο 
«MedLS», στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 01-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 98440/3723/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετάβασης και τις σχετικές δαπάνες, όπως περιγράφονται στο 
συνηµµένο πίνακα, της Σοφίας Τριάντου µονίµου υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Προϊσταµένης Τµήµατος Εφαρµογής προγραµµάτων και 
έργων, της Σοφίας Τσάρα, Ειδικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αθανασίου 
Μπουκουβάλα, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης ∆ια βίου µάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου 
και Τουρισµού, προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ια βίου µάθησης και παιδείας (Μέλη της 
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οµάδας έργου MedLS µε την υπ’αρ 22948/976 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου), από 
08-11-2012 έως 12-11-2012, στο Λεβεράνο, Λέτσε της Ιταλίας για τη συµµετοχή στο 
Opening conference καθώς και στο meeting του Management Team, του Έργου 
«Mediterranean Life Style” µε το ακρωνύµιο «MedLS», στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα 
Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013. Η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει 
ως  εταίρος  στο παραπάνω έργο σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.16/68/12-9-11 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του 
παραπάνω έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/1301/02-11-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετακίνηση της Σοφίας Τριάντου µονίµου υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Προϊσταµένης Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και 
Έργων, του Αθανασίου Μπουκουβάλα, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης ∆ια βίου µάθησης, 
Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης 
και Παιδείας, και της Σοφίας Τσάρα, Ειδικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 
Λεβεράνο, Λέτσε της Ιταλίας, από 08-11-2012 έως 12-11-2012, για τη συµµετοχή τους στο 
Opening conference καθώς και στο meeting του Management Team, του Έργου 
«Mediterranean Life Style” µε το ακρωνύµιο «MedLS», στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα 
Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου 
συµµετέχει ως εταίρος, σύµφωνα µε την αριθµ.16/68/12-09-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

B. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, διαµονής, εκτός 
έδρας αµοιβών κλπ, για τους ανωτέρω υπαλλήλους, οι οποίες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό του παραπάνω έργου, ως εξής: 

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια:    ποσό  €     950,00 

Έξοδα µετακίνησης και αποστολής προϊόντων:  ποσό  €     100,00 

Έξοδα διαµονής:      ποσό  €     700,00  

Αµοιβές εκτός έδρας:     ποσό  €     960,00  

       Σύνολο:  ποσό  €  2.710,00 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να 
γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η 
πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης 
επανέλαβε τη θέση που επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων 
στην Οικονοµική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 

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

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 δαπάνης για την ανανέωση της σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστηµα από 01-
11-2012 έως 30-10-2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 98489/746/31-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 98514/3730/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 1.624,36 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση της σύµβασης για 
τη πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστηµα 01-11-
2012 έως 30-10-2013, σύµφωνα µε τη συνηµµένη αίτηση εγγραφής συνδροµητή. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επανέλαβαν την παρατήρηση που είχαν καταθέσει και 
στην προηγούµενη σχετική απόφαση της Ο.Ε., η εν λόγω σύµβαση δηλ. πρέπει να 
καλύπτει το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να µπορούν να έχουν πρόσβαση 
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στις παρεχόµενες υπηρεσίες της Τράπεζας Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», και να 
αξιοποιηθούν από όλα τα Νοµικά Τµήµατα των Π.Ε., ακόµη και αν χρειάζεται µια 
επέκταση στο όποιο οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1302/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.624,36  µε ΦΠΑ, για την ανανέωση της σύµβασης της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) µε την Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», για την πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για 
το διάστηµα από 01-11-2012 έως 30-10-2013, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0871 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού, 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. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το από 01-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 98546/3732/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια κάλυψης άµεσων αναγκών από πλευράς 
εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια τεσσάρων (4) Η/Υ και ενός (1) εκτυπωτή laser 
προϋπολογισµού 3.100,00 € µε  Φ.Π.Α. Η προµήθεια  θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2012  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 
1725 µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1303/02-11-2012) 
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Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, τεσσάρων (4) Η/Υ και ενός (1) εκτυπωτή laser για τις ανάγκες 
εξοπλισµού και υποστήριξης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,  
συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 3.100,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) Οικ. Έτους 2012, Ε.Φ. 072 
Κ.Α.Ε. 1725. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 δαπάνης για την κατασκευή σφραγίδας στα πλαίσια του έργου της Π.Ε. Άρτας 
GrItCUZINE 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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97079/577/29-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 97138/3670/29-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης (περίπου 40 €) για κατασκευή σφραγίδας που θα αναγράφει «ECTP, 
GREECE-ITALY 2007-2013, PROJECT ACRONYM: GrItCUZINE – I1 – 3.1, AMOUNT:           
», στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG 
Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, έργο «GrItCUZINE». Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Προϋπολογισµού του έργου που είναι ενταγµένο στο Π∆Ε 2012, στη ΣΑΕΠ 318 µε κωδικό 
αριθµό 2012ΕΠ31880048. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1304/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού περίπου € 40,00 για την κατασκευή σφραγίδας που θα 
αναγράφει «ECTP, GREECE-ITALY 2007-2013, PROJECT ACRONYM: GrItCUZINE – I1 – 
3.1, AMOUNT:          », στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, έργο «GrItCUZINE». 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού του έργου που είναι 
ενταγµένο στο Π∆Ε 2012, στη ΣΑΕΠ 318 µε κωδικό αριθµό 2012ΕΠ31880048. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την 
αριθµ. αριθ. 2421/20.06.12 Α∆Α:Β4ΛΤ7Λ9-80∆ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας, για  κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και αποκατάσταση της ορατότητας στο 
εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  
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9. Την αριθ. 2421/20.06.12 Α∆Α:Β4ΛΤ7Λ9-80∆ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, 
για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας,  ιδιωτικού χορτοκοπτικού 
µηχανήµατος για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση της 
ορατότητας στο εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας.  

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
4052/Φ.300.09/ΜΙΜΟ/25-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97072/3669/29-10-
2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «…. την έγκριση 
δαπάνης για την πληρωµή µίσθωσης χορτοκοπτικών µηχανηµάτων για την άρση 
της επικινδυνότητας λόγω ανεπιθύµητης βλάστησης στο εθνικό οδικό δίκτυο της 
ΠΕ Άρτας, µε ωριαία αποζηµίωση 50,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι του ποσού των 
5.043,00 € (συµπερ/νου ΦΠΑ) στον κ. Ευάγγελο Γείτονα ο οποίος διαθέτει τέτοια 
µηχανήµατα, τα οποία εργάσθηκαν άµεσα και σύµφωνα µε τη συνηµµένη 
κατάσταση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του χειριστή, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης 
του µηχανήµατος, καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του ΚΑΠ 2012 ΠΕ Άρτας ονοµασία έργου καθαρισµός ερεισµάτων 
δρόµου οδικού δικτύου από θάµνους, χόρτα, κλαδιά δένδρων κλπ.». 

11. 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 – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας 
στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, την 24-10-2012 – 
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 32/1305/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (χορτοκοπτικών 
µηχανηµάτων) µε ωριαία αποζηµίωση 50,00 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στην κατωτέρω κατάσταση, και µέχρι του ποσού των € 5.043,00 συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Γείτονα, για την εκτέλεση εργασιών για την κοπή της 
ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση της ορατότητας στο εθνικό οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε την αριθµ. 2421/20.06.12 Α∆Α:Β4ΛΤ7Λ9-80∆ απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, περί έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, 
ιδιωτικών χορτοκοπτικών µηχανηµάτων για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και την 
αποκατάσταση της ορατότητας στο εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
Χρονικό 
διάστηµα 

Αριθ. κυκλ. 
µηχανήµατος 

Ώρες 
εργασίας 

Τιµή ώρας ∆απάνη (€) 

07/07/12 – 
17/07/12 

ΑΜ 51840 & ΜΕ 
113661 

82 50,00 4.100,00 

   ΦΠΑ 23% 943,00 

   Σύνολο 5.043,00 

     

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

     

Ηµεροµηνία 
Αριθ. κυκλ. 

µηχανήµατος  
Ώρες  

εργασίας 
Τόπος εργασίας 
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07-07-12 ΜΕ 113661 8 Κοµπότι-Συκιές-Λιµίνη 
08-07-12 ΜΕ 113661 4 Κόµβος Ρόκα 

09-07-12 ΑΜ 51840 8 Κόµβος Ρόκα-Χαλκιάδες & Αγ. 
Ανάργυροι-Κοµπότι  

10-07-12 ΑΜ 51840 8 Κοµπότι- Αγ. Ανάργυροι 
10-07-12 ΜΕ 113661 8 Άρτα –Τρίκαλα (Παλαιοκάτουνο) 

11-07-12 ΜΕ 113661 7 Άρτα –Τρίκαλα (Παλαιοκάτουνο) 

12-07-12 ΜΕ 113661 6 Άρτα –Τρίκαλα (Παλαιοκάτουνο) 

13-07-12 ΜΕ 113661 7 Παλαιοκάτουνο-Κόκκινη Εκκλησιά 

14-07-12 ΜΕ 113661 6 Παλαιοκάτουνο-Κόκκινη Εκκλησιά 

15-07-12 ΜΕ 113661 7 Παλαιοκάτουνο-Κάτω Αθαµάνιο 

16-07-12 ΜΕ 113661 6 Παλαιοκάτουνο-Κάτω Αθαµάνιο 

17-07-12 ΜΕ 113661 7 Παλαιοκάτουνο-Κάτω Αθαµάνιο 

 Σύνολο: 82  

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

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

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, προκειµένου να χειριστεί οποιαδήποτε εξωδικαστική και δικαστική ενέργεια 
απαιτηθεί, σχετικά µε την υπόθεση τροχαίου ατυχήµατος που συνέβη στις 6-2-2012 στο 
1ο χλµ της Επαρχιακής οδού Άρτας – Ροδαυγής, µετά από κλήση της τροχαίας Άρτας 
που απευθύνεται στη ∆/νση Τεχνικών Έργων 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 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 Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 97686/581/3010-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 97724/3704/31-10-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, και του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 3816/20-10-2011 εγγράφου της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και λόγω 
ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και µέχρι την πλήρωση 
της εν λόγω θέσης, τον ορισµό της ∆ικηγόρου Άρτας κ. Ευαγγελίας Βλάχου ως 
πληρεξούσια ∆ικηγόρου της ΠΕ Άρτας, προκειµένου να χειριστεί οποιαδήποτε 
εξωδικαστική και δικαστική ενέργεια απαιτηθεί, σχετικά µε την υπόθεση τροχαίου 
ατυχήµατος που συνέβη στις 6-2-2012 στο 1ο χλµ της Επαρχιακής οδού Άρτας – 
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Ροδαυγής, µετά από κλήση της τροχαίας Άρτας που απευθύνεται στη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1306/02-11-2012) 

Ορίζει την Ευαγγελία Βλάχου, ∆ικηγόρο Άρτας, ως πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, προκειµένου να χειριστεί οποιαδήποτε εξωδικαστική και δικαστική ενέργεια 
απαιτηθεί, σχετικά µε την υπόθεση τροχαίου ατυχήµατος που συνέβη στις 6-02-2012 στο 1ο 
χλµ της επαρχιακής οδού Άρτας – Ροδαυγής, µετά από κλήση για προκαταρκτική εξέταση του 
Τµήµατος Τροχαίας Άρτας, που απευθύνεται στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 
καθώς και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια για τον χειρισµό της ανωτέρω υποθέσεως 
για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-10-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση τάφρων και διωρύγων 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. 28/1141/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3159/21-09-2012 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. 3148/20-09-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 3607/01-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98220/3711/01-11-2012 στον 
φάκελο 17/2012 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 23-10-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΕΜΗ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 67.161,54 €, µε απρόβλεπτα 77.235,77 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 95.000,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας 
δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επανέλαβαν την παρατήρηση που είχαν καταθέσει και 
σε προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικά µε τις δυσανάλογα µεγάλες, ή µικρές – 
όπως στο συγκεκριµένο έργο του θέµατος – εκπτώσεις στους διαγωνισµούς των έργων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1307/02-11-2012) 

− Την έγκριση του από 30-10-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 23-10-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση τάφρων και διωρύγων 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 ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΕΜΗ Ε∆Ε, 
που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 67.161,54 €, µε 
απρόβλεπτα 77.235,77 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 95.000,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΕΝΗ 
ΑΡΤΕΜΗ 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 (5,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 30-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µετά τη λήψη κλειστών προσφορών, για  το 
χρονικό διάστηµα από 21-11-2012 µέχρι 20-11-2013, συνολικού προϋπολογισµού € 
11.500,00 µε ΦΠΑ.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 29/1189/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε τη λήψη κλειστών 
προσφορών (µε χαµηλότερη τιµή), µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2012 
µέχρι 20-11-2013, συνολικού προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0899). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
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97212/3668/29-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97273/3678/29-10-2012 στον 
φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται « ….. την έγκριση ανάθεσης 
στην  ασφαλιστική εταιρεία PERSONAL (µε ασφαλιστικό σύµβουλο τον ∆ιαµάντη 
Βασίλειο) την ασφάλιση των είκοσι επτά (27) οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας ,(µετά από την διαδικασία  λήψης κλειστών προσφορών ), συνολικού κόστους 
ασφαλίστρων 7.977,50€ καθότι ήταν η προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή . Κατατέθηκαν 
στην υπηρεσία µας  ακόµη άλλες δύο προσφορές  1-Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ –µε ασφαλιστικό 
σύµβουλο τον Ράπτη ∆ηµήτριο και ποσό προσφοράς 8.383,00€ και 2-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΠΙΣΤΗ-µε ασφαλιστική σύµβουλο την Καραφυλλάκη Ζωή και ποσό προσφοράς 
11.029,00€ Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό µας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 
0899)……». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1308/02-11-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των είκοσι επτά (27) οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από 
21-11-2012 µέχρι 20-11-2013, µε τη σύναψη σχετικού συµφωνητικού, στην ασφαλιστική 
εταιρεία PERSONAL, µε ασφαλιστικό σύµβουλο τον Βασίλειο ∆ιαµάντη, µε συνολικό ποσό 
ασφαλίστρων € 7.977,50 δεδοµένου ότι ήταν η προσφορά µε την χαµηλότερη τιµή, κατά τη 
διαδικασία λήψης κλειστών προσφορών που διενήργησε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(Φορέας 072 και ΚΑΕ 0899). 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 24ο 

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. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 98297/3712/31-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε το αριθµ. 
πρωτ. 98393/3719/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 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 32/1309/02-11-2012) 
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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 150,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην επισκευή µίας τηλεόρασης Philips 
τεχνολογίας TFT, λόγω βλάβης του τροφοδοτικού, για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Πληροφορικής (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0869). 

2.  ∆απάνη ποσού 185,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην επισκευή ενός φωτοαντιγραφικού 
µηχανήµατος, για τις ανάγκες του Κ.Ε.∆.∆.Υ. Νοµού Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 0869). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπύρου Οικονοµίδη, στη Θεσσαλονίκη, από 5 
έως 10-11-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
97812/5759/31-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 98096/3707/01-11-2012 
στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
την µετακίνηση του υπαλλήλου Σπύρου Οικονοµίδη, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή 
της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ» και κωδικό  81045Ρ12 (∆ράση του Ε. Π. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 
2013»), που θα διεξαχθεί από 05 έως 10-11-2012. 

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

 



Α∆Α: Β4ΣΟ7Λ9-ΘΜ5 

 - 70 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1310/02-11-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Σπύρου Οικονοµίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 05 έως 
10-11-2012, για την συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε 
τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 255,60 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 Θεσπρωτίας). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 κτηνιάτρου Τρουµπάτας Σπυριδούλας, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 6 έως 10-11-2012, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του Υ.Α.Α. & Τροφίµων µε 
Θέµα «Επίσηµοι έλεγχοι στον Τοµέα προστασίας των ζώων κατά την µεταφορά». 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 8.172/01-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
98396/3720/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης, της υπαλλήλου - Κτηνίατρου του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας Τρουµπάτας Σπυριδούλας στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο του Υ.Α.Α. & Τροφίµων µε Θέµα «Επίσηµοι έλεγχοι στον Τοµέα 
προστασίας των ζώων κατά την µεταφορά». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1311/02-11-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της κτηνιάτρου Τρουµπάτας Σπυριδούλας, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη 
Θεσσαλονίκη, από 6 έως 10-11-2012, για τη συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του 
Υ.Α.Α. & Τροφίµων µε θέµα «Επίσηµοι έλεγχοι στον Τοµέα προστασίας των ζώων κατά την 
µεταφορά», καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού περίπου € 350,00 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στη 
Βόνιτσα, την 03-11-2012 και στη Λευκάδα, την 05-11-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 96115/426/25-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 96449/3658/25-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας Α) στη Βόνιτσα, προκειµένου να παρευρεθεί σε ηµερίδα σχετικά µε τα 
προβλήµατα του Αµβρακικού και Β) στη Λευκάδα, προκειµένου να παρευρεθεί σε 
προγραµµατισµένη συνάντηση φορέων, καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών 
για τις παραπάνω µετακινήσεις. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1312/02-11-2012) 

Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, Α) στη 
Βόνιτσα, προκειµένου να παρευρεθεί σε ηµερίδα σχετικά µε τα προβλήµατα του Αµβρακικού  
στις 3/11/2012 και Β) στη Λευκάδα, προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη 
συνάντηση φορέων στις 05/11/2012, καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού 120,00 € για την 
κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (έξοδα διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική 
αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 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. 94734/3399/26-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
96773/3663/26-10-2012 στον φάκελο 17/2012 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 32/1313/02-11-2012) 
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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 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0843 
Εκδόσεις - 
Εκτυπώσεις - 
Βιβλιοδεσία 

10.000,00 300,00 

∆απάνη για εκτυπώσεις 
ψηφοδελτίων για τις εκλογές 
της Α/θµιας & Β/θµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

15.000,00 170,00 

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

ΣΥΝΟΛΟ   25.000,00 470,00   

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

        2. 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 



Α∆Α: Β4ΣΟ7Λ9-ΘΜ5 

 - 77 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 µετακίνησης του Χρήστου Αρβανίτη, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, από 04 έως 08-11-
2012 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.  

 

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 & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 5432/24-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 96912/3668/29-10-
2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης, για την µετακίνηση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Αρβανίτη Χρήστου, για τη 
συµµετοχή του στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων στην 
Αθήνα από 04 έως και 08 Νοεµβρίου 2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1314/02-11-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Χρήστου Αρβανίτη, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στην Αθήνα, από 
04 έως 08 Νοεµβρίου 2012, για τη συµµετοχή του στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε 
θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 580,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας).  
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισµού  200.000,00 € 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 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. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
96523/3475/26-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 96895/3666/29-10-2012 στον 
φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισµού  
200.000,00 € (µε ΦΠΑ) και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη εισήγηση, καθώς και την έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1315/02-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε 
τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», για το έτος 2012 συνολικού προϋπολογισµού € 
200.000,00 µε ΦΠΑ ( € 185.000,00 για καύσιµα κίνησης και θέρµανσης και € 15.000,00 
για λιπαντικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512). 

− Εγκρίνει τη διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από 
συντετµηµένη προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, λόγω του επείγοντος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του 
διαγωνισµού και η ανάδειξη µειοδοτών µέχρι την 31-12-2012 και η έναρξη υλοποίησης 
των νέων συµβάσεων από την αρχή του νέου έτους, ώστε να αντιµετωπιστούν 
αποτελεσµατικά οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας σε καύσιµα θέρµανσης και 
των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου, σε καύσιµα κίνησης. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», για το έτος 2013, µε κριτήριο 
κατακύρωσης:  α) Για τα υγρά καύσιµα: Η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή (υψηλότερο επί 
τοις % ποσοστό έκπτωσης στη διαµορφούµενη µέση τιµή) και β) Για τα λιπαντικά: Η 
χαµηλότερη, συνολικά, προσφερόµενη τιµή, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
96523/3475/26-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης 
διενέργειας του διαγωνισµού, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και 
σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 ανάθεσης εργασιών για έκτακτους ψεκασµούς καταπολέµησης ανωφελών 
κουνουπιών, για την προστασία της δηµόσιας υγείας, 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 Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
90871/3314/26-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97621/3703/31-10-2012 στον 
φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «….. Προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν έκτακτα περιστατικά τα οποία χρήζουν πρόσθετους ψεκασµούς στο Ν. 
Πρέβεζας, παρακαλούµε για την απ’ ευθείας ανάθεση του εν θέµατι έργου στην εταιρεία 
«ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Ο.Ε.», σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη προσφορά. Το ανωτέρω έργο έχει ενταχθεί στους ΚΑΠ  Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 
2012, µε προϋπολογισµό και πίστωση 5.000,00 ευρώ.».  
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Στην εισήγηση επισυνάπτεται και το αριθµ. πρωτ. 1407/09-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Πρέβεζας, στο οποίο αναφέρονται τα 
εξής:  
« ……  Από τα ανωτέρω σχετικά, προκύπτει ότι βρέθηκαν σε περιοχές της Π.Ε. Πρέβεζας, 
θετικά αποτελέσµατα ανίχνευσης αντισωµάτων του ιού ∆υτικού Νείλου σε ίππους - 
µάρτυρες του σχετικού  προγράµµατος  επιτήρησης που  εφαρµόζει η  ∆/νση  Αγροτικής  
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας. Μετά τα ανωτέρω και λαµβάνοντας 
υπόψη τα εξής: 
1. Ότι η ανίχνευση θετικού αποτελέσµατος σε ίππο- µάρτυρα (είτε οροµετατροπή από 
αρνητικό σε θετικό, είτε πρόσφατη πρώτη ανίχνευση) υποδηλώνει πρόσφατη κυκλοφορία 
του ιού στην περιοχή. 
2. Το γεγονός ότι το πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας για το 
έτος 2012, όσον αφορά την εφαρµογή ψεκασµών ολοκληρώθηκε την 4.9.2012. 
3.Οι καιρικές συνθήκες (υψηλές θερµοκρασίες) συνέχισαν από τότε χωρίς διακοπή έως και 
σήµερα να είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των κουνουπιών, 
Εισηγούµαστε (παράλληλα µε τις ενέργειες της ∆/νσης Κτηνιατρικής για την περαιτέρω 
παρακολούθηση ίππων, ή και άγριων πτηνών), την διενέργεια 2 (δύο) έκτακτων 
ψεκαστικών κύκλων, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο (τοµείς- εστίες, σκευάσµατα, εξοπλισµός, 
προσωπικό) που αυτοί πραγµατοποιήθηκαν στο σύνολο του προγράµµατος για 
προληπτικούς λόγους, µε σκοπό τον περιορισµό του πληθυσµού των ακµαίων κουνουπιών 
που θα διαχειµάσουν και κατ' επέκταση τον περιορισµό των πιθανοτήτων µετάδοσης του 
Ι∆Ν και στην επόµενη περίοδο. Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούµε άµεσα να προβείτε σε 
κάθε προβλεπόµενη ενέργεια για την έγκριση του αναγκαίου ποσού και την προώθηση της 
διαδικασίας ανάθεσης του έργου της εκτέλεσης 2 (δύο) έκτακτων ψεκαστικών κύκλων 
όπως ανωτέρω αναφέρεται. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/1316/02-11-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για έκτακτους ψεκασµούς καταπολέµησης ανωφελών 
κουνουπιών, για την προστασία της δηµόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Ο.Ε.», µειοδότρια του σχετικού διαγωνισµού για την καταπολέµηση 
κουνουπιών στην Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2012 (αριθµ. 14/535/21-05-2012 απόφαση 
κατακύρωσης της Οικονοµικής Επιτροπής) και µέχρι του ποσού των € 5.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι 
ποσό € 2.500,00 µε ΦΠΑ ανά ψεκασµό). 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του έργου «Έκτακτοι ψεκασµοί για την 
προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας», που εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πρέβεζας, 
µε την αριθµ. 11/46/24-10- 2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Έγκριση πληρωµής της 3ης τελικής δόσης για την αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη, για 
την διαχείριση έργου - οικονοµική διαχείριση του έργου στο οποίο µετέχει η Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για τη φύση» 
(“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / SU RF-Nature”), στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC. 

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 Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 98367/442/01-11-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98414/3722/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

« ….. Στα πλαίσια του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC η 
Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει στην υλοποίηση του έργου «Αειφόρος χρήση των 
περιφερειακών πόρων για τη φύση» (“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / 
SURF-Nature”). 

 Στο πρόγραµµα αυτό η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος µε συνολικό 
προϋπολογισµό 93.000 €. Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% 
από εθνικούς πόρους. 

 Σύµφωνα µε την σύµβαση χρηµατοδότησης, την υπογεγραµµένη σύµβαση των εταίρων 
και τον προϋπολογισµό του έργου, η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει στα κοινά κόστη του 
έργου που αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ολόκληρου του έργου και την 
οικονοµική διαχείριση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µετά από σχετική σύµβαση µεταξύ 
του επικεφαλής εταίρου Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος Αυστρίας 
(Umweltbundesamt GmbH) και του WWF – Γερµανίας. Η σύµβαση αυτή συνάφθηκε κατ’ 
εφαρµογή των οδηγιών υλοποίησης (program manual) του προγράµµατος Interreg IVC και 
µετά από διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τον επικεφαλής εταίρο σύµφωνα µε το νοµικό 
πλαίσιο Αυστρίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλεξιµότητα των σχετικών δαπανών 
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον µηχανισµό πρωτοβάθµιου ελέγχου (FLC) της Αυστρίας 
όπως προβλέπεται για συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

 Η συνολική υποχρέωση της Π.Ε. Πρέβεζας προς τον επικεφαλής εταίρο για τα τρία 
χρόνια διάρκειας του έργου είναι 15.802,28 € πληρωτέα σε τρείς δόσεις. Το ποσό αυτό 
καλύπτεται από την κατηγορία «Κοινά Κόστη» (Shared Costs) του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του έργου. Οι δύο δόσεις για την αµοιβή του ανδόχου έχουν ήδη 
αποπληρωθεί. Για το τρίτο και τελευταίο εξάµηνο παροχής υπηρεσιών, και σύµφωνα µε 
την υπογεγραµµένη σύµβαση των εταίρων και το µοντέλο κατανοµής και πληρωµής για τα 
κοινά κόστη, εξεδόθη το από 16/10/2012,  υπ’ αριθµ’ AR0921-12 ειδοποιητήριο 
(τιµολόγιο) συνολικής αξίας 5.267,42 ευρώ. 

 Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 
5.267,42 ευρώ που αποτελεί την αποπληρωµή της αµοιβής του εξωτερικού συνεργάτη 
(WWF-Germany) όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισµό και τη σύµβαση εταίρων του 
έργου SURF-Nature . …..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/1317/02-11-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.267,42 για την πληρωµή της 3ης τελικής δόσης, για 
την αποπληρωµή της αµοιβής του εξωτερικού συνεργάτη (WWF-Germany), για την διαχείριση 
έργου - οικονοµική διαχείριση του έργου στο οποίο µετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, µε τίτλο «Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για τη φύση» 
(“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / SURF-Nature”), στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC. 

Η ανωτέρω δαπάνη, που αποτελεί την τρίτη και τελική δόση της αµοιβής του εξωτερικού 
συνεργάτη (WWF-Germany) όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισµό και τη σύµβαση 
εταίρων του έργου SURF-Nature, και για την οποία εκδόθηκε το από 16/10/2012, υπ’ αριθµ’ 
AR0921/12 ειδοποιητήριο (τιµολόγιο) συνολικής αξίας € 5.267,42 καλύπτεται από την 
κατηγορία «Κοινά Κόστη» (Shared Costs) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου. 

Σηµειώνεται ότι στο ανωτέρω Πρόγραµµα, το οποίο χρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ 
και κατά 15% από εθνικούς πόρους, η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος µε 
συνολικό προϋπολογισµό 93.000 €, ενώ η συνολική υποχρέωση της Π.Ε. Πρέβεζας προς τον 
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επικεφαλής εταίρο για τα τρία χρόνια διάρκειας του έργου είναι 15.802,28 € πληρωτέα σε τρεις 
δόσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας 
που έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα 
αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία 
του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
συµβατικών τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας 
τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 73.800,00 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. 11/46/24-10-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο, στο 
οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα 
κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 73.800,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 97742/4403/31-10--2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98069/3706/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και 
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εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/1318/02-11-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012, µε τίτλο 
«Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», 
προϋπολογισµού € 73.800,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 97742/4403/31-10--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, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο (2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 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 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 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 3720/01-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98586/3733/01-11-2012 
στον φάκελο 17/2012 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 32/1319/02-11-2012) 

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: 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

072.1699 Λοιπές προµήθειες 110,70 

∆απάνη για εκτύπωση ψηφοδελτίων για την 
ανακήρυξη Αιρετών Εκπροσώπων στο Περ. 
Υπηρ. Συµβούλιο στις εκλογές της 7ης 
Νοεµβρίου 2012 της  ∆/νης Α/θµιας  Εκπ/σης 
Άρτας  

071.9829 

∆απάνες 
συντήρησης 
&επισκευής µηχ/κου 
εξοπλισµού  

95,00 

∆απάνη για αντικατάσταση µπαταρίας στοπ 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο ΚΗΙ 7970 της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Άρτας. 

072.0851 
Αµοιβές για 
συντήρηση & 
επισκευή µον. εγκατ 

563,34 
∆απάνη για την επισκευή της µηχανής 
γραµµατοσήµανσης ταχυδροµικών τελών 
λόγω βλάβης του τροφοδότη.  

ΣΥΝΟΛΟ 769,04  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2012 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 δύο 
(2) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 98530/3731/01-11-2012 
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 του Πρακτικού της από 23-10-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση βλαβών δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού οδών Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 12.500,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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. 8/38/25-07-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Αποκατάσταση βλαβών 
δικτύων ηλεκτροφωτισµού οδών Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 12.500,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 27/1097/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 81275/3763/12-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν 
δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
98301/4430/01-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98608/3734/02-11-2012 στον φάκελο 
17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 23-10-2012 για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 



Α∆Α: Β4ΣΟ7Λ9-ΘΜ5 

 - 91 - 

Γεώργιος Μυριούνης του Σωτηρίου Ε.∆.Ε., µε έκπτωση 46% στις τιµές του τιµολογίου και 
προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς 6.750,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., το οποίο εκτιµάται ότι 
είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και η Υπηρεσία εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/1320/02-11-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-10-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ηλεκτροφωτισµού οδών Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
12.500,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Γεώργιος 
Μυριούνης του Σωτηρίου Ε.∆.Ε., µε έκπτωση 46% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού, και 
µε προσφερόµενο ποσό € 6.750,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Γεώργιος Μυριούνης 
του Σωτηρίου 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%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 17/689/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας 
τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 17/689/21-
06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός 
µειοδοτικός διαγωνισµός, και επιπλέον επεσήµανε ότι µε τέτοια µεγάλη έκπτωση που δόθηκε στη 
δηµοπρασία, δηµιουργούνται µεγάλες αµφιβολίες για την ποιότητα κατασκευής του. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


