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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33/13-11-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός 
Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη 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. 101389/3910/12-11-2012 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. 
101389/3910/12-11-2012 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).    
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Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του Πρακτικού 2/2-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Έγκριση του από 05-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», 
προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010» και έγκριση των όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση και 
ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του. 

4. Έγκριση ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της µεταφοράς εξοπλισµού 
γραφείων, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

5. Έγκριση δαπανών για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου (διαφηµιστική 
καταχώρηση, επανέκδοση του θεµατικού χάρτη της Περιφέρειας Ηπείρου). 

6. Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, της 
Παναγιώτας ∆ηµουλά, σπουδάστριας του Τµήµατος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθηνών (αριθµ. 
27/1107/21-09-2012 απόφαση της Ο.Ε.) και έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην 
Π.Ε. Ιωαννίνων, του Κων/νου Γκόκη Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ Πάτρας. 

7. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει 
της αριθµ. 93921/3973/17-10-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ιωαννίνων 
και της αριθµ. 31/1269/26-10-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

8. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για την κοπή κλαδιών, χόρτων και 
δέντρων, προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου σε 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι 
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 94977/4018/22-10-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου και της αριθµ. 31/1270/26-10-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια έτοιµου ψυχρού ασφαλτικού µίγµατος, για τη 
συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό βραχοπαγίδας που είχε κατασκευασθεί στην 2η 
Επαρχιακή Οδό στην περιοχή Καλέντζι Ιωαννίνων. 

11. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση, στις Βρυξέλλες 
για τη  συµµετοχή του στο Τελικό Συνέδριο του έργου «European Forest Fire Network- 
ΕUROFINET» - INTERREG IVC, από 11 έως 14-11-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

12. Έγκριση προσφοράς γευµάτων και δείπνων, στο πλαίσιο της επίσκεψης Γερµανών και 
Αµερικανών δηµοσιογράφων στην Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση σχετικής δαπάνης. 

13. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου κολυµβητηρίου 
Μετσόβου», προϋπολογισµού € 69.000,00 µε ΦΠΑ.  
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14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση όµβριων από το κύτταρο του ΧΥΤΑ 1ης ∆.Ε. (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Ευαγγέλου Τσουµάνη, µέχρι την  31-12-
2012. 

15. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση Γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου Κ/Ξ.«Ηλίας 
Κατσιµπόκης – Γεώργιος Μυριούνης», µέχρι την 31-12-2012. 

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της 
Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάµπουρα», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ. 

17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της ανοιχτής διακήρυξης δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 
2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 165.000,00 µε ΦΠΑ. 

18. Έγκριση µετακίνησης του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη, 
και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για συµµετοχή του στο Σεµινάριο του Εθνικού κέντρου 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης µε τίτλο «AUTOCAD – ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΕ ∆ΥΟ 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» που θα διεξαχθεί από 19 έως 30 Νοεµβρίου 2012. 

19. ∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

20. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
προµήθεια τόνερς και µελανιών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 2013 συνολικού προϋπολογισµού € 14.694,32 
µε ΦΠΑ. 

21. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 
16.000,00 µε ΦΠΑ. 

22. Παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ (Περιφερειακή ∆/νση  Ηπείρου-Τµήµα Προµηθειών), 
για την  προµήθεια πετρελαιοειδών για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό Ηγουµενίτσας, µε δικές 
του  διαδικασίες. 

23. Έγκριση µετακίνησης του Χρήστου Ευθυµίου, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 04 έως 08-
11-2012 και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του στο ετήσιο 
επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων. 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε.Ι.Ν. για τη λειτουργία ΚΕΘΕΑ», 
αναδόχου τεχνικής εταιρείας «Λιανός Κ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 07-02-2013. 

25. Έγκριση του Πρακτικού της από 30-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά Στηθαία - 
Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
220.000,00 µε ΦΠΑ. 

26. Έγκριση ανάθεσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της 
ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα 
Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)», σύµφωνα µε 
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τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 άρθρο 5, παράγραφος 4, µε προεκτιµώµενη αµοιβή € 
10.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 

27. Έγκριση ανάθεσης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για  την  περιορισµένη ενίσχυση της 
ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα 
Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)», σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 άρθρο 5, παράγραφος 4, µε προεκτιµώµενη αµοιβή € 
8.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 

28. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας  
«Συντήρηση εξοπλισµού  Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

29. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

30. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση κοίτης χειµάρρων πεδινής ζώνης», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

31. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
αριθ. 1894/05-06-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για τον καθαρισµό 
ερεισµάτων δρόµου και αποκατάσταση της ορατότητας από ανεπιθύµητη βλάστηση στο 
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (πεδινό επαρχιακό τµήµα). 

32. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων της διακήρυξής του, για 
την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013. 

33. Παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου για την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης µε δικές του διαδικασίες, για τις υπηρεσίες αρµοδιότητάς του στην 
Π.Ε. Άρτας, για τη χρονική περίοδο 2012-2013. 

34. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

35. Έγκριση των επί µέρους µελετών: Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Μελέτη Σήµανσης – 
Ασφάλισης και Τεύχη ∆ηµοπράτησης, στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – 
Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα), αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  «∆. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ 
Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 

36. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Φιλιπιάδας», αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.- Γιαννούλης Απόστολος 
Γεωργίου, µέχρι την 31-12-2013. 

37. Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία Γερµανών και Αµερικανών δηµοσιογράφων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

38. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για τη συντήρηση της 
Εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου Γλυκής και των παρακαµπτήριων οδών αυτής, στην Π.Ε. 
Πρέβεζας προϋπολογισµού δαπάνης € 13.776,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση µηχανηµάτων για 
καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και 
για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012». 

39. Έγκριση µετακίνησης των: α) Νάση Φρίξου β) Κιτσαντά Αθανασίου και γ) Παππά 
Αποστόλου, υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του 
Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο 
«RE.HERB» που θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Τρίτη 
20/11/2012. 
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40. Έγκριση µετακίνησης του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού Π.Ε. Πρέβεζας στην Κατερίνη, για την παρακολούθηση του Συνεδρίου που 
διοργανώνει η εταιρεία «Open Technology services – OTS», από 15 έως 17-11-2012 µε 
θέµα «Σχεδιασµός – οργάνωση – διοίκηση – λειτουργία και πληροφοριακά συστήµατα 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών 
της, δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτού, συζητήθηκε και 
λήφθηκε απόφαση για το εξής θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόµβο 
Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισµού € 11.000.000,00 
µε ΦΠΑ.  

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 02-11-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 
δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-
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 του Πρακτικού 2/2-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 
1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί Ένταξης της 
Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-
2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών», την 
µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της 
Πράξης µε κωδικό 2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

7. Την αριθµ. 32/952/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία, και 
λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
και την από 01-07-2011 άσκηση των αρµοδιοτήτων των πρώην Κρατικών Περιφερειών από τις 
Περιφέρειες, βάσει και της αρ. 35/2011 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
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Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, 
αποφασίσθηκε η µαταίωση του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης του 
θέµατος, που είχε προκηρυχθεί µε την αριθµ. πρωτ. 4606/07-07-2010 απόφαση της Γ.Γ. 
Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή είχε λήξει η κατά παράταση ισχύς των προσφορών που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο του διαγωνισµού και επειδή απαιτείται αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης αυτού. 

8. Την αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) καταρτίσθηκε 
η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή Αναδόχου της 
Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε 
χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 2010ΕΠ01880020217012, µε τους γενικούς και 
ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκαν ύστερα από την 
αποσαφήνιση των όρων της, βάσει της αριθµ. πρωτ. 459/28-2-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης 
για τη δηµοπράτηση του έργου, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 18813/795/01-03-2012 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) Συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως άνω ανοιχτού διαγωνισµού και ορίσθηκαν 
τα µέλη αυτής. 

9. Την αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία: Α) 
Ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον διαγωνισµό του θέµατος: Σύµφωνα µε 
την αριθµ. πρωτ. 67259/476/26-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας 
Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού της ανωτέρω εταιρείας από την 
περαιτέρω διαδικασία του υπό εξέλιξη διαγωνισµού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ 
αυτή και επισυνάπτονται στο σώµα της ως άνω απόφασης και Β) Ως προς την έγκριση του 
Πρακτικού: Εγκρίθηκε το Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που 
αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάφθηκε στην ως άνω απόφαση αποτελώντας 
ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά 
την ολοκλήρωση της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων εταιρειών και 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, εισηγείται την αποδοχή των 
προσφορών των εταιρειών: «ENCORE Α.Ε.», «NEXT COM A.E.» και «ORANGE A.E.» και την 
απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: «CHOOSE & ACCESS A.E.», «MS COMM A.E.», 
«AVENUE C&W Α.Ε.» και «ΣΗΜΑ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», οι οποίες 
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού.  

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 99109/4025/05-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99389/3778/05-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία διαβιβάζει το υπ’ αριθµ. 2/02-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό αριθµ. 2/02-11-2012: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/  2-11-2012 

Των συνεδριάσεων της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της 

Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας 

Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισµού € 940.495,87 ( µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)  µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 ( Αριθµός διακήρυξης 21428/920/8-3-2012.) 

 Στα Ιωάννινα, στις 28 Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00π.µ συνήλθε σε συνεδρία η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου 

της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας 

Ηπείρου», η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7/231/1-3-2012 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα µέλη της Επιτροπής, αποτελούµενη από τους : 

1. Μπακοπούλου Ευγενία, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 

Ηπείρου, Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Β’, ως Πρόεδρο, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού  Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος και 

3. Μαυριά Αλεξάνδρα, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος, 

καθώς και από πλευράς Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης & Επικοινωνίας Ελλάδας (Ε∆ΕΕ), ως ειδικός 

εµπειρογνώµονας µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα και χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο κ. Μιχάλης Φωτιάδης, της 

εταιρείας Advanced Advertising, 

προκειµένου να προβούν στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των κάτωθι διαγωνιζοµένων, οι 

οποίοι συνεχίζουν τον διαγωνισµό ( µετά την από αριθµ. 22/840/31-7-2012 απόφαση της Αναθέτουσας 

αρχής – Α∆Α : Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ ), σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ3. της προκήρυξης : 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ENCORE A.E.  

NEXT COM A.E.  

ORANGE A.E.  

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε κλειστές συνεδριάσεις, που πραγµατοποιήθηκαν στις 

1/10/2012, 2/10/2012, 15/10/2012, 19/10/2012, 23/10/2012 και στις 30/10/2012, κατά τις οποίες 

εξετάστηκαν οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, όπως ανωτέρω, εταιρειών. 

Στις συνεδριάσεις της 1ης,2ας, 15ης και 19ης Οκτωβρίου 2012 παρευρίσκονταν από πλευράς Ένωσης 

Εταιρειών ∆ιαφήµισης & Επικοινωνίας Ελλάδας (Ε∆ΕΕ), ως ειδικός εµπειρογνώµονας µε γνωµοδοτική 

αρµοδιότητα και χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο κ. Μιχάλης Φωτιάδης, της εταιρείας Advanced Advertising 

Επισηµαίνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι ενηµερώθηκαν εγγράφως για την ηµέρα αποσφράγισης των 

τεχνικών προσφορών και η Επιτροπή αποσφράγισε, παρουσία των αντιπροσώπων των εταιρειών, τους 

φακέλους των τεχνικών προσφορών, στην συνέχεια οι εν λόγω εταιρείες κλήθηκαν εγγράφως να 

παραστούν, στις 5/10/2012, ενώπιον της Επιτροπής, για την παρουσίαση της τεχνικής προσφοράς τους. 

Η αξιολόγηση των προσφορών έγινε µε βάση το περιεχόµενο του φακέλου Τεχνική Προσφορά »( Κεφ. 

Γ.33. ) και µε βάση τα κριτήρια, τα οποία εµπεριέχονται στο Κεφ. Γ.6.2 της προκήρυξης. 

 Το περιεχόµενο των φακέλων µε την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά »των ανωτέρω 

διαγωνιζόµενων εξετάστηκε ως προς τον βαθµό στον οποίο καλύπτουν τις απαιτήσεις, τους όρους και 

τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Κατά τις συνεδριάσεις καταρχάς συντάχθηκε ατοµική έκθεση, στην 

οποία συµπεριλαµβάνονταν οι ατοµικές παρατηρήσεις του κάθε µέλους της Επιτροπής, καθώς και η 

απαρίθµηση, κατά την κρίση του κάθε µέλους, των δυνατών και αδυνάτων σηµείων της προσφοράς, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Στην συνέχεια έγινε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, 

επανέλεγχος των τεχνικών προσφορών των εταιρειών και καθορισµός του τρόπου αξιολόγησης. Για να 

διασφαλισθεί πλήρως η διαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και η ισότητα των 

διαγωνιζοµένων και επειδή από την προκήρυξη και από το νόµο δεν προκύπτει κάποια κλίµακα στην 

αιτιολόγηση, χρησιµοποιήθηκαν οι λεκτικοί χαρακτηρισµοί άριστη, πολύ καλή, καλή και ανεπαρκής 

συνοδευόµενοι µε εντοπισµό των κυριότερων στοιχείων που συνιστούν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

της συγκεκριµένης προσφοράς ως επαρκή κατά βάση αιτιολογία. 

 Αναφέρεται ότι ο χαρακτηρισµός « άριστη » αντιστοιχεί σε βαθµολογία πάνω από 100, ο 

χαρακτηρισµός πολύ καλή αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 100 έως 90, ο χαρακτηρισµός «καλή» 

αντιστοιχεί σε βαθµολογία από 90 έως 80 και ο χαρακτηρισµός ανεπαρκής αντιστοιχεί σε βαθµολογία 

µικρότερη του 80. Επισηµαίνεται ότι οι χαρακτηρισµοί ακολουθούν όσα ρητά αναφέρονται στην 

προκήρυξη. «Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων είναι 100, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 
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ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς, για τις 

περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι τους 80 βαθµούς, 

για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές κρίνονται ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά 

αποδεκτή. Στην περίπτωση που οι αποκλίσεις αυτές κριθούν ως ουσιώδεις ή δεν παρέχονται τα αναγκαία 

για τη διαµόρφωση γνώµης, σχετικά µε οποιοδήποτε κριτήριο στοιχεία, τότε το επιµέρους κριτήριο 

βαθµολογείται κάτω του 80 και η προσφορά απορρίπτεται. 

 Στην συνέχεια η Επιτροπή κατέγραψε όλες τις παρατηρήσεις της και προέβη στη βαθµολόγηση των 

τεχνικών προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια τα οποία εµπεριέχονται στο Κεφ.Γ6.2. της προκήρυξης- 

αφορούν στην κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του έργου- και σύµφωνα µε το Κεφ. Γ.6.3. Η βαθµολόγηση 

των τεχνικών προσφορών έγινε σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις της προκήρυξης και όχι µε την µεταξύ 

τους σύγκριση. Η Επιτροπή προχώρησε στην κατάρτιση πινάκων µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζόµενων 

επί του καθενός κριτηρίου και αντέγραψε την τελική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς µε συνοπτική 

αιτιολόγηση της βαθµολογίας όλων των κριτηρίων, όπως απαιτείται από την προκήρυξη, η οποία 

αιτιολόγηση στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς και της παρουσίασης των 

διαγωνιζόµενων. Η αιτιολόγηση βασίζεται στην καταγραφή των παρατηρήσεων- σηµειώσεων της 

Επιτροπής. 

Η Επιτροπή οµόφωνα σηµειώνει τα εξής: 

1. Όσον αφορά στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας ENCORE A.E., η Επιτροπή δεν 

εντόπισε ασάφειες, ανακρίβειες και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

Αναλυτικότερα: 

- Η προτεινόµενη επικοινωνιακή στρατηγική καλύπτει τις απαιτήσεις του έργου. Πολύ καλή και 

αναλυτική η περιγραφή του τρόπου µε το οποίο σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, µε έµφαση στην 

πληρότητα της ανάλυσης και στον τρόπο οργάνωσης των ενεργειών φυσικής και ηλεκτρονικής 

δηµοσιότητας του έργου. ∆ιαπιστώνεται συνάφεια και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ των ενεργειών που 

εξασφαλίζει τη συνοχή του επικοινωνιακού σχεδίου. Σηµαντικοί οι βασικοί παράµετροι για την 

ολοκλήρωση του σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας και οι προδιαγραφές υλοποίησης της. Πολύ καλή η 

ανάλυση των αξόνων της επικοινωνιακής στρατηγικής. Πολύ ικανοποιητικά τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα. 

- Η πληρότητα και η σαφήνεια της πρότασης είναι αρίστη, καθώς και η ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο 

θα οργανωθεί το έργο και οι επί µέρους εργασίες υλοποίησης για κάθε ενέργεια/ παραδοτέο. Η ροή των 

εργασιών υλοποίησης είναι ικανοποιητική και καλύπτει τεχνικά και ποιοτικά τα απαιτούµενα στάδια 

υλοποίησης κάθε ενέργειας. Ο τρόπος οργάνωσης των κατηγοριών των ενεργειών είναι πολύ αναλυτικός 

και εµπεριστατωµένος µε αναλυτική αναφορά στην µεθοδολογία υλοποίησης, τους στόχους, στο 

χρονοδιάγραµµα και στην αποτελεσµατικότητα. Επίσης αναλύθηκε πολύ καλά η αναβάθµιση του portal 

έτσι που το καθιστά πολύ εύχρηστο, φιλικό, ενδιαφέρον και δραστικό για τον χρήστη. Ο τρόπος 

οργάνωσης των ενεργειών διάχυσης στα ΜΜΕ είναι αναλυτικός και άριστα τεκµηριωµένος. Υπάρχει 

αναλυτική αναφορά στο χρονοδιάγραµµα και στην υποστήριξη της Αναθέτουσας αρχής, καθώς και στα 

παραδοτέα του έργου. 

- Τα προτεινόµενα µηνύµατα και οι εικαστικές εφαρµογές είναι άριστες, ξεκάθαρες και κατανοητές, 

προβάλλοντας έτσι µε εύστοχο τρόπο το έργο. Τα χαρακτηρίζει η πρωτοτυπία, η αυθεντικότητα και ο 

δυναµισµός. 

- Πολύ καλή και αναλυτική η ειδική κατηγορία ενεργειών οργάνωσης και έρευνας, µε δείκτες 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. 

- Πολύ καλές οι δηµιουργικές προτάσεις, είναι αυθεντικές, πρωτότυπες µε όλα τα χαρακτηριστικά 

χρώµατα της Ηπείρου. 
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- Η µεθοδολογία υλοποίησης του έργου είναι άριστη, πλήρης και ολοκληρωµένη επειδή αναλύονται όλα τα 

εργαλεία που συσχετίζονται µε το έργο. Υπάρχει πολύ καλή ανάλυση του χρονοδιαγράµµατος, της 

υποστήριξης της αναθέτουσας αρχής  και των παραδοτέων του έργου. 

- Το οργανωτικό σχήµα είναι λειτουργικό και χαρακτηρίζεται από αντιστοίχιση µε τις κατηγορίες 

ενεργειών που προτείνονται. Ο τρόπος διάθρωσης του οργανωτικού σχήµατος εξασφαλίζει το συντονισµό 

και την καλή παρακολούθηση του έργου και των εργασιών υλοποίησης. Η σύνθεση της οµάδας είναι 

πλήρης, µε βάση τις ειδικότητες και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από τη χρησιµοποίηση στελεχών µε 

εξειδικευµένη γνώση στο αντικείµενο. 

- Είναι σαφής, αναλυτική και πολύ καλή η κατανοµή των στελεχών στην παραγωγή των επί µέρους 

παραδοτέων. 

 Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης της 

Τεχνικής προσφοράς. Η βαθµολόγηση του κάθε κριτηρίου προέκυψε από το µέσο όρο των βαθµολογιών, 

που έβαλε το κάθε µέλος της Επιτροπής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ENCORE A.E. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α Οµάδα 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
Κριτηρίων 

  Α΄ ΟΜΑ∆Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση 
του Έργου   80% 

Α 1 
Μεθοδολογία Εξειδίκευσης 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής   45% 

Α 1.1 

Αναλυτική προσέγγιση του Ο.Π.Ε.Τ.Π.Η. 
(Master Plan) και των προβλεποµένων σε 
αυτό ενεργειών. Τρόπος επικαιροποίησης. 
Ανάλυση στόχων και ενεργειών, και 
χρονοπρογραµµατισµός. Αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και αξιολόγηση της πρότασης 
της «τουριστικής ταυτότητας» που θα πρέπει 
να δηµιουργηθεί µε βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας. 

100 20,00 

Α 1.2 

Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης, 
τεκµηρίωση του προτεινοµένου µίγµατος και 
τρόπος οργάνωσης των κατηγοριών 
ενεργειών τουριστικής προβολής 

105 15,75 

Α 1.3 

Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που 
αποδεικνύουν την κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου καθώς και 
πρωτότυπες και καινοτόµες εφαρµογές  

105 10,50 

Α 2 
Μεθοδολογία και Τεχνικές Υλοποίησης του 
Έργου   35% 

Α 2.1 

Μέθοδος αξιολόγησης των ενεργειών 
προβολής για την εκτίµηση της 
αποτελεσµατικότητας της συνολικής 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

100 10,00 

Α 2.2 ∆ηµιουργικές προτάσεις  100 15 

Α 2.3 

Μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου 
Επικοινωνιακών και Προωθητικών Ενεργειών 
(οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραµµα, 
παραδοτέα, διάγραµµα ροής, υποστήριξη 
Αναθέτουσας Αρχής) 

105 10,50 

  Β΄ ΟΜΑ∆Α: Οργάνωση, Στελέχωση και 
Λειτουργία της Οµάδας Έργου   20% 
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Α/Α Οµάδα 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
Κριτηρίων 

Β1 ∆οµή και οργάνωση Οµάδας Έργου 100 10,00 

Β2 Συσχέτιση υλοποίησης των δράσεων του 
προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη 

100 10,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ Α΄ και  Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ    101,75 
 

2. Όσον αφορά στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας NEXT COM A.E., η Επιτροπή δεν 

εντόπισε ασάφειες, ανακρίβειες και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

Αναλυτικότερα: 

- Η προτεινόµενη επικοινωνιακή στρατηγική καλύπτει τις απαιτήσεις του έργου. Πολύ καλή ανάλυση των 

στόχων και των ενεργειών. Ικανοποιητική η µεθοδολογία προσέγγισης του έργου µε τα πακέτα εργασίας 

που προτείνονται. ∆ιαπιστώνεται συνάφεια και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ των ενεργειών που εξασφαλίζει 

τη συνοχή του επικοινωνιακού σχεδίου. Πολύ ικανοποιητικά τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

- Η πληρότητα και η σαφήνεια της πρότασης είναι αρίστη, καθώς και η ανάλυση του τρόπου, µε τον οποίο 

θα οργανωθεί το έργο και οι επί µέρους εργασίες υλοποίησης για κάθε ενέργεια/ παραδοτέο. Η ροή των 

εργασιών υλοποίησης είναι ικανοποιητική και καλύπτει τεχνικά και ποιοτικά τα απαιτούµενα στάδια 

υλοποίησης κάθε ενέργειας. Ο τρόπος οργάνωσης των κατηγοριών των ενεργειών είναι πολύ αναλυτικός 

και εµπεριστατωµένος. Επί πρόσθετες προτεινόµενες εφαρµογές. 

- Τα προτεινόµενα µηνύµατα και οι εικαστικές εφαρµογές είναι άριστες, ξεκάθαρες και κατανοητές, 

προβάλλοντας έτσι µε εύστοχο τρόπο το έργο. Τα χαρακτηρίζει η πρωτοτυπία, η αυθεντικότητα και ο 

δυναµισµός. Υπάρχει πλούσιο υλικό. Αναδεικνύονται οι φυσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της 

περιοχής, που καθιστούν την Ήπειρο ένα ελκυστικό τουριστικό προορισµό. 

- Πολύ καλό ειδικό πακέτο εργασίας για την αξιολόγηση των ενεργειών, µε δείκτες παρακολούθησης, 

υλοποίησης και αποτελεσµάτων και αποδοτικότητας, καθώς και εργαλεία αξιολόγησης των µέτρων 

πληροφόρησης και δηµοσιότητας. 

- Άριστες οι δηµιουργικές προτάσεις. Είναι αυθεντικές, πρωτότυπες µε όλα τα χαρακτηριστικά χρώµατα 

της Ηπείρου, καινοτόµες, δυναµικές και ελκυστικές. 

- Η µεθοδολογία υλοποίησης του έργου είναι πολύ καλή και ολοκληρωµένη, καθώς περιλαµβάνει την 

ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος µε προσέγγιση τη συµπεριφορά των αγορών- στόχων 

και του σχεδιασµού έναντι των ανταγωνιστικών προορισµών. Υπάρχει πολύ καλή ανάλυση του 

χρονοδιαγράµµατος και των παραδοτέων του έργου. 

- Το οργανωτικό σχήµα είναι λειτουργικό και χαρακτηρίζεται από αντιστοίχιση µε τις κατηγορίες 

ενεργειών που προτείνονται. Ο τρόπος διάθρωσης του οργανωτικού σχήµατος εξασφαλίζει το συντονισµό 

και την καλή παρακολούθηση του έργου και των εργασιών υλοποίησης. Η σύνθεση της οµάδας είναι 

πλήρης µε βάση τις ειδικότητες, αλλά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από τη χρησιµοποίηση στελεχών µε 

εξειδικευµένη γνώση στο αντικείµενο. 

- Είναι σαφής, αναλυτική και πολύ καλή η κατανοµή των στελεχών στην παραγωγή των επί µέρους 

παραδοτέων. 

 Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης της 

Τεχνικής προσφοράς. Η βαθµολόγηση του κάθε κριτηρίου προέκυψε από το µέσο όρο των βαθµολογιών 

που έβαλε το κάθε µέλος της Επιτροπής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

NEXT COM A.E. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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Α/Α Οµάδα 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
Κριτηρίων 

  Α΄ ΟΜΑ∆Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση 
του Έργου   80% 

Α 1 
Μεθοδολογία Εξειδίκευσης 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής   45% 

Α 1.1 

Αναλυτική προσέγγιση του Ο.Π.Ε.Τ.Π.Η. 
(Master Plan) και των προβλεποµένων σε 
αυτό ενεργειών. Τρόπος επικαιροποίησης. 
Ανάλυση στόχων και ενεργειών, και 
χρονοπρογραµµατισµός. Αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και αξιολόγηση της πρότασης 
της «τουριστικής ταυτότητας» που θα πρέπει 
να δηµιουργηθεί µε βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας.  

100 20,00 

Α 1.2 

Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης, 
τεκµηρίωση του προτεινοµένου µίγµατος και 
τρόπος οργάνωσης των κατηγοριών 
ενεργειών τουριστικής προβολής 

105 15,75 

Α 1.3 

Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που 
αποδεικνύουν την κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου καθώς και 
πρωτότυπες και καινοτόµες εφαρµογές  

105 10,50 

Α 2 
Μεθοδολογία και Τεχνικές Υλοποίησης του 
Έργου   35% 

Α 2.1 

Μέθοδος αξιολόγησης των ενεργειών 
προβολής για την εκτίµηση της 
αποτελεσµατικότητας της συνολικής 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

100 10,00 

Α 2.2 ∆ηµιουργικές προτάσεις  105 15,75 

Α 2.3 

Μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου 
Επικοινωνιακών και Προωθητικών Ενεργειών 
(οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραµµα, 
παραδοτέα, διάγραµµα ροής, υποστήριξη 
Αναθέτουσας Αρχής)  

100 10,00 

  Β΄ ΟΜΑ∆Α: Οργάνωση, Στελέχωση και 
Λειτουργία της Οµάδας Έργου   20% 

Β1 ∆οµή και οργάνωση Οµάδας Έργου 100 10,00 

Β2 Συσχέτιση  υλοποίησης των δράσεων του 
προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη 

100 10,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ Α΄ και  Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ    102,00 

 

 3. Όσον αφορά στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας ORANGE A.E. η Επιτροπή δεν 

εντόπισε ασάφειες, ανακρίβειες και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

Αναλυτικότερα: 

- Η προτεινόµενη επικοινωνιακή στρατηγική καλύπτει τις απαιτήσεις του έργου, τόσο ως προς τους 

επικοινωνιακούς στόχους, όσο και ως προς το στοχοθετούµενο κοινό. Πολύ καλή και αναλυτική η 

περιγραφή του τρόπου, µε τον οποίο σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Υπάρχουν τέσσερα πολύ καλά και 

αναλυτικά επίπεδα µεθοδολογικής προσέγγισης. ∆ιαπιστώνεται συνάφεια και αλληλοϋποστήριξη µεταξύ 

των ενεργειών, που εξασφαλίζει τη συνοχή του επικοινωνιακού σχεδίου. Πολύ ικανοποιητικά τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ
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- Η πληρότητα και η σαφήνεια της πρότασης είναι αρίστη, καθώς και η ανάλυση του τρόπου, µε τον οποίο 

θα οργανωθεί το έργο και οι επί µέρους εργασίες υλοποίησης για κάθε ενέργεια/ παραδοτέο. Η ροή των 

εργασιών υλοποίησης είναι άριστη και καλύπτει τεχνικά και ποιοτικά τα απαιτούµενα στάδια υλοποίησης 

κάθε ενέργειας. Υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ των ενεργειών και του στοχοθετούµενου κοινού. Ο τρόπος 

οργάνωσης των κατηγοριών των ενεργειών είναι άριστος, πολύ αναλυτικός και εµπεριστατωµένος. 

Πλούσια και άριστη η ανάλυση του τρόπου οργάνωσης της δηµιουργίας και διαχείρισης του ηλεκτρονικού 

περιεχοµένου - προβολή στο διαδίκτυο, καθιστώντας το πιο ελκυστικό στις µηχανές αναζήτησης και 

στους χρήστες. Επιπρόσθετες προτεινόµενες εφαρµογές (m-tourism, virtual tours, 3D κ.λπ.). 

- Τα προτεινόµενα µηνύµατα και οι εικαστικές εφαρµογές είναι άριστες, εύληπτες και κατανοητές, 

προβάλλοντας έτσι µε εύστοχο τρόπο το έργο. Τα χαρακτηρίζει η πρωτοτυπία και ο δυναµισµός. 

Αναδεικνύονται οι φυσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

- Άριστη η πρόταση για έλεγχο - παρακολούθηση κάθε ενέργειας για την εξέλιξη του έργου, καθώς και 

το σύστηµα εσωτερικής αξιολόγησης και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 

- Πολύ καλές οι δηµιουργικές προτάσεις, είναι πρωτότυπες, δυναµικές, µε όλα τα χαρακτηριστικά 

χρώµατα της Ηπείρου. 

- Η µεθοδολογία υλοποίησης του έργου είναι αρίστη, πλήρης και ολοκληρωµένη, επειδή αναλύονται όλα τα 

εργαλεία που συσχετίζονται µε το έργο. Επίσης αναλύθηκε άριστα η προβολή στο διαδίκτυο, το 

χρονοδιάγραµµα, το διάγραµµα ροής, η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής καθώς και τα παραδοτέα του 

έργου. 

- Το οργανωτικό σχήµα είναι λειτουργικό και χαρακτηρίζεται από αντιστοίχιση µε τις κατηγορίες 

ενεργειών που προτείνονται. Ο τρόπος διάθρωσης του οργανωτικού σχήµατος εξασφαλίζει το συντονισµό 

και την καλή παρακολούθηση του έργου και των εργασιών υλοποίησης. Η σύνθεση της οµάδας είναι 

πλήρης µε βάση τις ειδικότητες, αλλά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από τη χρησιµοποίηση στελεχών µε 

εξειδικευµένη γνώση στο αντικείµενο. 

- Είναι σαφής, αναλυτική και πολύ καλή η κατανοµή των στελεχών στην παραγωγή των επί µέρους 

παραδοτέων. 

 Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στη  βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης της 

Τεχνικής προσφοράς. Η βαθµολόγηση του κάθε κριτηρίου προέκυψε από το µέσο όρο των βαθµολογιών 

που έβαλε το κάθε µέλος της Επιτροπής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ORANGE Α.Ε. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α Οµάδα 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
Κριτηρίων 

  Α΄ ΟΜΑ∆Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση 
του Έργου   80% 

Α 1 
Μεθοδολογία Εξειδίκευσης 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής   45% 

Α 1.1 

Αναλυτική προσέγγιση του Ο.Π.Ε.Τ.Π.Η. 
(Master Plan) και των προβλεποµένων σε 
αυτό ενεργειών. Τρόπος επικαιροποίησης. 
Ανάλυση στόχων και ενεργειών, και 
χρονοπρογραµµατισµός. Αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και αξιολόγηση της πρότασης 
της «τουριστικής ταυτότητας» που θα πρέπει 
να δηµιουργηθεί µε βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της Περιφέρειας.  

100 20,00 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ
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Α/Α Οµάδα 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
Κριτηρίων 

Α 1.2 

Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης, 
τεκµηρίωση του προτεινοµένου µίγµατος και 
τρόπος οργάνωσης των κατηγοριών 
ενεργειών τουριστικής προβολής 

108 16,20 

Α 1.3 

Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που 
αποδεικνύουν την κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου καθώς και 
πρωτότυπες και καινοτόµες εφαρµογές  

105 10,50 

Α 2 
Μεθοδολογία και Τεχνικές Υλοποίησης του 
Έργου   35% 

Α 2.1 

Μέθοδος αξιολόγησης των ενεργειών 
προβολής για την εκτίµηση της 
αποτελεσµατικότητας της συνολικής 
Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

102 10,20 

Α 2.2 ∆ηµιουργικές προτάσεις 100 15 

Α 2.3 

Μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου 
Επικοινωνιακών και Προωθητικών Ενεργειών 
(οργάνωση, εργαλεία, χρονοδιάγραµµα, 
παραδοτέα, διάγραµµα ροής, υποστήριξη 
Αναθέτουσας Αρχής) 

105 10,50 

  Β΄ ΟΜΑ∆Α: Οργάνωση, Στελέχωση και 
Λειτουργία της Οµάδας Έργου   20% 

Β1 ∆οµή και οργάνωση Οµάδας Έργου 100 10,00 

Β2 Συσχέτιση  υλοποίησης των δράσεων του 
προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη 

100 10,00 

  ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ Α΄ και  Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ    102,40 

 

 Ο συνολικός βαθµός των τεχνικών προσφορών υπολογίζεται από τον τύπο που εµπεριέχεται στο 

Κεφ.Γ6.3. της προκήρυξης, ήτοι: 

Της εταιρείας ENCORE Α.Ε. : 

        ΑΒΤΠ 
  ΣΒΤΠ=  --------------------------- x 100 = 101,75/102,40*100=99,37 
   ΑΒΤΠmax 

 

Της εταιρείας NEXT COM : 

        ΑΒΤΠ 
  ΣΒΤΠ=  --------------------------- x 100 = 102,00/102,40*100=99,61 
   ΑΒΤΠmax 

 

Της εταιρείας ORANGE Α.Ε. : 

          ΑΒΤΠ 
  ΣΒΤΠ=  --------------------------- x 100 = 102,40/102,40*100=100,00 
   ΑΒΤΠmax 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για εξέταση λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν Πρακτικό διαβιβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα 

Ιωάννινα   2 -11-2012 

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

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1321/13-11-2012) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό αριθµ. 2/02-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου 
µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στην 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM A.E.» και 
«ORANGE A.E.», των οποίων οι προσφορές είχαν γίνει αποδεκτές µε το Πρακτικό 1/05-07-2012 
(έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 22/840/31-07-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εξέτασε το περιεχόµενο των 
φακέλων µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» των ανωτέρω διαγωνιζόµενων, ως προς τον βαθµό στον 
οποίο καλύπτουν τις απαιτήσεις, τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης και στη συνέχεια 
προχώρησε στη βαθµολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και συνέταξε 
τους σχετικούς Πίνακες Βαθµολόγησης (ανωτέρω υπό στ. 10) για κάθε διαγωνιζόµενη εταιρεία. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή, υπολόγισε τον Συνολικό Βαθµό κάθε Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ), βασιζόµενη 
στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, ως εξής:  

«ENCORE Α.Ε. »: ΣΒΤΠ = 99,37 «NEXT COM A.E. »: ΣΒΤΠ = 99,61 και «ORANGE A.E.»: ΣΒΤΠ = 
100,00 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό αριθµ. 2/02-11-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον ανοιχτό 
διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την 
Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται 
αποδεκτές οι προσφορές όλων των εταιρειών που µετείχαν στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, οι οποίες κρίθηκαν παραδεκτές στο σύνολό τους, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής 
Προσφοράς (ΣΒΤΠ) ως εξής: α) «ENCORE Α.Ε.»: ΣΒΤΠ = 99,37 β) «NEXT COM A.E.»: ΣΒΤΠ = 99,61 
και γ) «ORANGE A.E.»: ΣΒΤΠ = 100,00 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
ΛΕΥΚΟ σηµειώνοντας εξής: «Και κατά το δεύτερο στάδιο του διαγωνισµού του θέµατος, που αφορά 
στην έγκριση του Πρακτικού αριθµ. 2/02-11-2012 για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, 
εµµένουµε στο ΛΕΥΚΟ, δεδοµένου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παρατηρήσεις που καταθέσαµε στην 
αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθµ. 
7/231/01-03-2012, 14/569/21-05-2012 και 22/840/31-07-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µε το σκεπτικό ότι έχει διαφορετική αντίληψη για τον τουρισµό, όπως εκφράσθηκε από την παράταξη 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε σχετικές συζητήσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο, θεωρώντας 
τον κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα. Χρειάζεται µια άλλη πολιτική η οποία θα παίρνει όλα εκείνα τα 
µέτρα, ούτως ώστε τα λαϊκά στρώµατα να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριµένο αγαθό, όµως η πολιτική 
της Περιφέρειας δεν κινείται σ’ αυτή την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα ο τουρισµός ως κοινωνικό αγαθό, 
όλο και πιο πολύ να γίνεται «όνειρο θερινής νυκτός» για τους εργαζόµενους.  
......................................................................................................................................................  
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 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 του από 05-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 92795/37739/16-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», 
για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού 
παγοδροµίου».   

7. Την αριθµ. 30/1219/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος και Β) οι όροι της 
διακηρύξεως του, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
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Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέταξε τις σχετικές µελέτες (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισµοί, τιµολόγια) και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 93025/7050/16-10-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 26/1070/13-09-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής θα 
αποτελέσει την Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής και του ως άνω πρόχειρου 
διαγωνισµού του υποέργου «Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού 
παγοδροµίου», του ιδίου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
100673/7659/08-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100691/3871/08-11-2012 
στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το από 05-
11-2012 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος.  

Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

« …..  Η επιτροπή, µέχρι και τη 12:00 µ.µ., λήξη της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών, δέχτηκε µόνο την προσφορά του ΓΚΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 
 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα αυτής και την αξιολόγησή της, µε 
βάση την προσφερόµενη τιµή. 
 Η οικονοµική προσφορά του ΓΚΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ανέρχεται στο ποσό των 390,00 €, 
ανά µέτρο µήκους, για την περίφραξη του παγοδροµίου και 5.200,00 €, ανά τεµάχιο, για τον 
ειδικό συλλέκτη διανοµής ψυκτικού υγρού παγοδροµίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και είναι εντός των ορίων του προϋπολογισµού της Προκήρυξης. 

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

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

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

διοίκησης, να κάνει τελικά αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού υποψηφίου αναδόχου, ήτοι 
του ΓΚΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και στην τιµή των 390,00 €, ανά µέτρο µήκους, για την περίφραξη 
του παγοδροµίου και 5.200,00 €, ανά τεµάχιο, για τον ειδικό συλλέκτη διανοµής ψυκτικού 
υγρού παγοδροµίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. ….. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1322/13-11-2012) 

Α. Εγκρίνει το από 05-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο τη συµφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη 
στο άνοιγµα και αξιολόγηση της µοναδικής προσφοράς που υποβλήθηκε, ήτοι του Γεωργίου 
Γκέκα, την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό 
(ανωτέρω υπό στ. 8), αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο 
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της χρηστής διοίκησης, να κάνει τελικά αποδεκτή και να εισηγηθεί την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στον Γεώργιο Γκέκα και στην τιµή των € 390,00 ανά µέτρο µήκους, για την 
περίφραξη του παγοδροµίου και € 5.200,00 ανά τεµάχιο, για τον ειδικό συλλέκτη διανοµής 
ψυκτικού υγρού παγοδροµίου, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

Β. Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του υποέργου «Προµήθεια περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου», 
προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», σύµφωνα µε το 
από 05-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, στον Γεώργιο Γκέκα 
και στην τιµή των € 390,00 ανά µέτρο µήκους, για την περίφραξη του παγοδροµίου και € 
5.200,00 ανά τεµάχιο, για τον ειδικό συλλέκτη διανοµής ψυκτικού υγρού παγοδροµίου, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη Γεώργιο Γκέκα, για την προµήθεια 
περίφραξης και ειδικού εξοπλισµού παγοδροµίου σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό που είχαν διατυπώσει και στη λήψη των σχετικών αριθµ. 25/1048/07-09-2012 
26/1074/13-09-2012 και 30/1219/24-10-2012 αποφάσεων της Ο.Ε., για την έγκριση 
διενέργειας των άλλων υποέργων του έργου «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου». 
............................................................................................................................................................. 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
101389/3910/13-11-2012 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 διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», 
προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010» και έγκριση των όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση και 
ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής του.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 97457/3959/30-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια 
µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)».  

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100718/7663/08-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 101260/3887/12-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της διενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, καθώς και του σχετικού σχεδίου διακηρύξεως, µε τη 
συνηµµένη µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.), όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων. Επίσης υποβάλλεται το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών, καθώς και την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και εισηγείται, να 
συγκροτηθεί η προβλεπόµενη, από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, επιτροπή διεξαγωγής και 
παραλαβής του ανωτέρω διαγωνισµού. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1323/13-11-2012) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια µετασχηµατιστή 
αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

Β. Εγκρίνει τους όρους της διακηρύξεως του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία 
συνέταξε τη σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός, τιµολόγιο) και 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 100718/7663/08-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Γ. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής, του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού 
αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 08-
11-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ., Πρόεδρος 

β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Κοντογιώργου ∆ήµητρα, ΠΕ Περιβάλλοντος, Μέλος 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου 

β. Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδοµής ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 

γ. Στάµος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 
.................................................................................................................................................. 
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 08 – 11 - 2012  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου και Παραλαβής της 
προµήθειας «Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς (ΓΟΕΒ)».  

Σήµερα την 08  Νοεµβρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ., στο γραφείο 343 της ∆.Τ.Ε. 
Περιφέρειας Ηπείρου  παρουσία των: 

1. Ελένης Ξενάκη, Αν. ∆/ντριας Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
2. Καλλιόπης Αλεξίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Τµ. Σ.Ε. της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
3. Ελένης Σαµαρά, ∆ιοικητικού ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και των τριών αναπληρωµατικών µελών, για τη συγκρότηση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου και Παραλαβής της προµήθειας «Προµήθεια 
µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς (ΓΟΕΒ)», σύµφωνα µε το άρθρο 26 
του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί σε 
κάθε υπάλληλο που βάσει της από 20-02-2012 κατάστασης των τεχνικών υπαλλήλων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή διαγωνισµού. 

Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ., Πρόεδρος 

β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Κοντογιώργου ∆ήµητρα, ΠΕ Περιβάλλοντος, Μέλος 

 
Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Συλάκος Γεώργιος, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, Αναπληρωτής Προέδρου 

β. Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδοµής ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 

γ. Στάµος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 

 Ιωάννινα  08 Νοεµβρίου  2012 

 Η Επιτροπή 

 1. Ελένη Ξενάκη 

 2. Αλεξίου Καλλιόπη 

 3. Ελένη Σαµαρά 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 
δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-
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 ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της µεταφοράς εξοπλισµού γραφείων, 
άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και 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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών µισθώσεων, 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 Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 101214/7692/09-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 101259/3886/12-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι «…. η συνολική δαπάνη για τη µεταφορά εξοπλισµού γραφείων εντός του 
∆ιοικητηρίου, άχρηστων υλικών, αρχειακού υλικού κ.λπ., από τους χώρους του ∆ιοικητηρίου και 
άλλων υπηρεσιών, σε αποθήκη που µας έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά (εγκαταστάσεις ΤΟΛ 
παλαιού αεροδροµίου), καθώς και στο υπόγειο του ∆ιοικητηρίου κ.λπ., προϋπολογιστικά 
εκτιµώµενη, είναι µέσα στα όρια που επιτρέπουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρ΄ όλα 
αυτά, η υπηρεσία µας, για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και προστασίας των 
συµφερόντων και του κύρους της υπηρεσίας, προέβη στη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την 
επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. Μετά τα 
παραπάνω, παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, σε ότι αφορά την ανάθεση του παρακάτω 
έργου, στον ΜΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ και στην τιµή των 20.000,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό 
και η προσφορά του ήταν η συµφερότερη οικονοµικά: 1) Μεταφορά υπηρεσίας ∆ιεύθυνσης Ελέγχου 
Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.), από το αεροδρόµιο (5ο Χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας), στο κτίριο 
της Περιφέρειας. 2) Μεταφορά DEXION από ΤΟΛ Κατσικά στο υπόγειο του ∆ιοικητηρίου της 
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Περιφέρειας και συναρµολόγηση. 3) Μεταφορά γραφείων, καθισµάτων, βιβλιοθηκών από το 
∆ιοικητήριο της Περιφέρειας (γραφείο 215) στα ΤΟΛ Κατσικά. 4) Μεταφορά υπηρεσίας 
ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ. – (ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ) στο υπόγειο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας. 5) Μεταφορά επίπλων από Στοά 
Σάρκα στο κτίριο της Περιφέρειας. 6) Μεταφορά Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Πεδινής στο κτίριο 
της Περιφέρειας και µεταφορά αρχείου, από τον ίδιο χώρο, στα ΤΟΛ Κατσικά….»,  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1324/13-11-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση του έργου της µεταφοράς εξοπλισµού γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων εντός του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, άχρηστων υλικών, 
αρχειακού υλικού κ.λπ., από τους χώρους του ∆ιοικητηρίου και άλλων Υπηρεσιών, σε αποθήκη που 
έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων (εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού αεροδροµίου), καθώς και στο 
υπόγειο του ∆ιοικητηρίου κ.λ.π. στον αυτοκινητιστή ΜΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, και µε τιµή € 20.000,00 πλέον 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και 
κατάλληλο εξοπλισµό και η προσφορά του είναι η συµφερότερη οικονοµικά για την εκτέλεση των 
παραπάνω υπηρεσιών, µεταξύ αυτών που συνέλλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Οι εργασίες µεταφοράς που θα εκτελέσει ο ανωτέρω αυτοκινητιστής, περιλαµβάνουν:   

1) Μεταφορά υπηρεσίας ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων (∆.Ε.Σ.Ε.), από το αεροδρόµιο (5ο 
Χλµ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας), στο κτίριο της Περιφέρειας.  

2) Μεταφορά DEXION από ΤΟΛ Κατσικά στο υπόγειο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας και 
συναρµολόγηση.  

3) Μεταφορά γραφείων, καθισµάτων, βιβλιοθηκών από το ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας (γραφείο 215) 
στα ΤΟΛ Κατσικά.  

4) Μεταφορά υπηρεσίας ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.– (ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
& ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ) στο υπόγειο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας.  

5) Μεταφορά επίπλων από Στοά Σάρκα στο κτίριο της Περιφέρειας και   

6) Μεταφορά Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Πεδινής στο κτίριο της Περιφέρειας και µεταφορά αρχείου, 
από τον ίδιο χώρο, στα ΤΟΛ Κατσικά. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, όπως και στη 
σχετική αριθµ. 11/381/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας ότι παρόλο 
που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της µεταφοράς εξοπλισµού γραφείων, άχρηστων υλικών, 
αρχειακού υλικού κ.λπ., των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, διαφωνούν µε τον τρόπο µε τον οποίο 
ανατίθενται παρόµοιες υπηρεσίες, ήδη από το έτος 2011 στον ίδιο µεταφορέα, µε ποσά στα όρια της 
απευθείας ανάθεσης, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί µελέτη για τις απαιτούµενες εργασίες 
και να δηµοπρατηθεί το σχετικό έργο, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, διαφωνώντας µε τον τρόπο µε τον οποίο 
ανατίθενται παρόµοιες υπηρεσίες, ήδη από το έτος 2011 στον ίδιο µεταφορέα, µε ποσά στα όρια της 
απευθείας ανάθεσης και επανέλαβε την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, µε την παράλληλη αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, για την 
εκτέλεση των εργασιών του θέµατος, ώστε να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα. 
...................................................................................................................................................... 
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 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ



 - 24 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 δαπανών για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου 
(διαφηµιστική καταχώρηση, επανέκδοση του θεµατικού χάρτη 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 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 Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 99648/917/06-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 100844/3874/09-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των κάτωθι δαπανών για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας 
Ηπείρου: « 1. Τη δαπάνη 2.613,75 € για τη διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο περιοδικό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων. Πρόκειται για ένα περιοδικό 
που συντροφεύει κάθε ταξιδιώτη που µετακινείται καθηµερινά µε τα λεωφορεία του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ. Επίσης διανέµεται δωρεάν στους σταθµούς αφίξεων και 
αναχωρήσεων λεωφορείων, ενώ παράλληλα αποστέλλεται σε φορείς και οργανισµούς. Η 
εργασία θα περιλαµβάνει 1  ολοσέλιδη έγχρωµη διαφηµιστική καταχώρηση εκπονηθεί από 
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την εταιρεία NEXT COM Α.Ε. που επιµελείται την έκδοση. 2. Τη δαπάνη 4.305,00 € για την 
επανέκδοση του θεµατικού χάρτη της Περιφέρειας Ηπείρου στα ελληνικά και τα αγγλικά. 
Θα επανεκδοθούν 8.000 αντίτυπα στα ελληνικά και 2.000 αντίτυπα στα αγγλικά. Η εργασία 
θα εκπονηθεί από την εταιρεία Θεοδωρίδου Ελ. – Θεοδωρίδης Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1325/13-11-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου σε βάρος 
του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779, έργο «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου», τοµέας 
«∆ιάφορα», του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012, ως εξής:  

1. ∆απάνη € 2.613,75 µε ΦΠΑ, για τη διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου 
στο περιοδικό που εκδίδει το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων και το οποίο συντροφεύει κάθε 
ταξιδιώτη που µετακινείται καθηµερινά µε τα λεωφορεία του, ενώ διανέµεται δωρεάν στους 
σταθµούς αφίξεων και αναχωρήσεων λεωφορείων, και παράλληλα αποστέλλεται σε 
φορείς και οργανισµούς. Η ως άνω εργασία θα περιλαµβάνει µία (1) ολοσέλιδη έγχρωµη 
διαφηµιστική καταχώρηση και θα εκπονηθεί από την εταιρεία «NEXT COM Α.Ε.» που 
επιµελείται την έκδοση του περιοδικού. 

2. ∆απάνη € 4.305,00 µε ΦΠΑ, για την επανέκδοση του θεµατικού χάρτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα ελληνικά και τα αγγλικά. Θα επανεκδοθούν 8.000 αντίτυπα στα ελληνικά και 
2.000 αντίτυπα στα αγγλικά. Η εργασία θα εκπονηθεί από την εταιρεία «Θεοδωρίδου Ελ. – 
Θεοδωρίδης Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

.................................................................................................................................................... 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, της 
Παναγιώτας ∆ηµουλά, σπουδάστριας του Τµήµατος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθηνών 
(αριθµ. 27/1107/21-09-2012 απόφαση της Ο.Ε.) και έγκριση διενέργειας πρακτικής 
άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Κων/νου Γκόκη Τµήµατος Λογιστικής του ΤΕΙ 
Πάτρας. 

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 αριθµ. 27/1107/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, της Παναγιώτας ∆ηµουλά του ∆ηµητρίου, σπουδάστριας του Τµήµατος 
Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθηνών, για το χρονικό διάστηµα από 01-10- 2012 έως  31-03-
2013. 

7. A) Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100363/7646/08-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 100695/3872/08-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας  διαβιβάζουµε  συνηµµένα  την από 06 – 11 – 2012  
υπεύθυνη  δήλωση  της    ∆ΗΜΟΥΛΑ   Παναγιώτα  του  ∆ηµητρίου  , σπουδάστρια   ΤΕΙ  
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Αθήνας,  από την  οποία  προκύπτει  ότι  η  εν  λόγω  σπουδάστρια   δεν  επιθυµεί  να  
πραγµατοποιήσει  την  πρακτική της   άσκηση  σε  υπηρεσία  της  Περιφέρειας  Ηπείρου, 
λόγω  λήξης προθεσµίας υποβολής  των δικαιολογητικών στο ΤΕΙ Αθήνας.» 

B) Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100367/7674/12-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 101465/3911/12-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «Το Τµήµα  Λογιστικής του  ΤΕΙ  Πάτρας µε  την  από 06-7 -
2011 βεβαίωση  µας γνωρίζει  ότι ο  σπουδαστής ΓΚΟΚΗΣ  Κων/νος του  Ιωάννη 
υποχρεούται να ασκηθεί στην ειδικότητά του  συνολικά έξι ( 6 ) µήνες για την  απόκτηση  
του πτυχίου του .  Ο ενδιαφερόµενος    µε την από 09-11-2012 αίτησή  της  ζητάει να κάνει 
πρακτική άσκηση  κατά το  χρονικό  διάστηµα  από 15 – 11 – 2012 έως  14 – 5-2013  σε 
υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων. Με την αριθµ.Φ.500 /99/ 
Ε5/69516π.ε./ 24-1-2012( ΦΕΚ  238/τ.Β/ 9-2-2012) Κοινές  αποφάσεις των  Υπουργών 
Εσωτερικών , Οικονοµικών και Παιδείας  ∆ια Βίου  Μάθησης & Θρησκευµάτων  εγκρίθηκαν 
στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 8 )  οκτώ  θέσεις  για  πρακτική  άσκηση  
σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων.  Η δαπάνη  για  την  πρακτική  άσκηση  του   
ανωτέρω  σπουδαστή   ΓΚΟΚΗΣ  Κων/νος  του  Ιωάννη  ανέρχεται  στο  ποσό  #  1056,48 
ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  κάλυψη  της  αµοιβής  του , για το  χρονικό  
διάστηµα  από  15  – 11 – 2012 έως  14 – 5 – 2013 , ( ήτοι  µηνιαία δαπάνη  176,08 Ευρώ 
πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε  βάρος των πιστώσεων του  Προϋπολογισµού  Περιφέρειας  
Ηπείρου  (Ειδικός  Φορέας  071  και   ΚΑΕ  00385)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1326/13-11-2012) 

Α) Ανακαλεί την έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
της Παναγιώτας ∆ηµουλά του ∆ηµητρίου, σπουδάστριας του Τµήµατος Τοπογραφίας του ΤΕΙ 
Αθηνών, για το χρονικό διάστηµα από 01-10- 2012 έως 31-03-2013 (αριθµ. 27/1107/21-09-
2012 απόφαση της Ο.Ε.), βάσει της από 06-11-2012 υπεύθυνης  δήλωσής της, από την οποία 
προκύπτει ότι δεν  επιθυµεί  να  πραγµατοποιήσει την πρακτική της άσκηση σε Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Ηπείρου λόγω λήξης προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών στο ΤΕΙ 
Αθήνας, και   
 
Β) Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, του Κων/νου  Γκόκη  του  Ιωάννη , σπουδαστή του Τµήµατος Λογιστικής του  ΤΕΙ  
Πάτρας, για το χρονικό διάστηµα από 15-11-2012 έως 14-05-2013. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.056,48 πλέον εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη 
της αµοιβής του ανωτέρω σπουδαστή, για το  χρονικό  διάστηµα  από  15-11-2012 έως 14-05-
2013 (ήτοι µηνιαία δαπάνη 176,08 Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά) σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων (Ειδικός  Φορέας 072  ΚΑΕ  00385). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
101389/3910/13-11-2012 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 δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της 
αριθµ. 93921/3973/17-10-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ιωαννίνων και της 
αριθµ. 31/1269/26-10-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου.        

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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. πρωτ. 93921/3973/17-10-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων για 
την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 16/10/2012, για την αποκατάσταση της βατότητας 
από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της 
Π.Ε. Ιωαννίνων.  

10. Την αριθ. 31/1269/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, 
της εκτέλεσης εργασιών από 16-10-2012, για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καταπτώσεις και καθιζήσεις από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 93921/3973/17-10-2012 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου 
δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100065/4169/07-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 100169/3862/07-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για την 
αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις  - καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα 
που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές 
καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως Παράταξη, στη 
σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και φυσικά 
αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και ζηµιών λόγω 
καιρικών συνθηκών, αλλά και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν για την αποκατάσταση 
βατότητας ή και ορατότητας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. 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 33/1327/13-11-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 
2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και 
µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την πληρωµή εργασιών για την 
αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που 
επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων,  από 16-10-2012, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών και σύµφωνα µε την αριθµ. 
93921/3973/17-10-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί έγκρισης 
µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας και της αριθµ. 31/1269/26-
10-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής: 

1. Συνολική δαπάνη € 24.538,50 µε ΦΠΑ (ήτοι € 19.950,00 πλέον € 4.588,50 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 22.942,50) στον Μάλιακα Σταύρο, ο οποίος 
εκτέλεσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Ανηλίου, µε το αριθµ. ΜΕ 
99563 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (399 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το 
διάστηµα από 16-10-2012 έως 06-11-2012. 

2. Συνολική δαπάνη € 24.538,50 µε ΦΠΑ (ήτοι € 19.950,00 πλέον € 4.588,50 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 22.942,50) στον Μάλιακα Παναγιώτη, ο οποίος 
εκτέλεσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Ανηλίου, µε το αριθµ. Φ∆Χ 
ΕΚΒ 4323 µηχάνηµα έργου (399 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα 
από 16-10-2012 έως 06-11-2012. 

3. Συνολική δαπάνη € 24.046,50 µε ΦΠΑ (ήτοι € 19.550,00 πλέον € 4.496,50 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 22.482,50) στον Σιώκο ∆ηµήτριο, ο οποίος 
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εκτέλεσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Μάζιας, µε το αριθµ. ΜΕ 
115170 µηχάνηµα έργου (391 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα 
από 16-10-2012 έως 29-10-2012. 

4. Συνολική δαπάνη € 22.140,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 18.000,00 πλέον € 4.140,00 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 20.700,00) στον Μπαλτζώη Χρήστο, ο οποίος 
εκτέλεσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Γέφυρας Αράχθου, µε το 
αριθµ. ΜΕ 32766 µηχάνηµα έργου (360 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το 
διάστηµα από 16-10-2012 έως 05-11-2012. 

5. Συνολική δαπάνη € 24.538,50 µε ΦΠΑ (ήτοι € 19.950,00 πλέον € 4.588,50 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 22.942,50) στον Μπόγδο Κων/νο  ο οποίος 
εκτέλεσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή Πραµάντων, Χριστών, 
Καλαρρυτών, µε το αριθµ. ΜΕ 102881 µηχάνηµα έργου (399 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά 
ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 16-10-2012 έως 06-11-2012. 

6. Συνολική δαπάνη € 22.755,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 18.500,00 πλέον € 4.255,00 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 21.275,00) στον Μπόγδο Κων/νο  ο οποίος 
εκτέλεσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας στην περιοχή του ∆ήµου Β. Τζουµέρκων, 
µε το αριθµ. ΜΕ 33348 µηχάνηµα έργου (370 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για 
το διάστηµα από 16-10-2012 έως 04-11-2012. 

7. Συνολική δαπάνη € 24.538,50 µε ΦΠΑ (ήτοι € 19.950,00 πλέον € 4.588,50 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 22.942,50) στην Μπαλαντάνη Βιργινία η οποία 
εκτέλεσε εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας σε τµήµατα της επ. οδού Μέτσοβο - 
Μηλιά, µε το αριθµ. ΜΕ 47455 µηχάνηµα έργου (399 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα 
εργασίας), για το διάστηµα από 16-10-2012 έως 05-11-2012. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής 
των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται 
στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη 
σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), 
αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια 
στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης 
ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
................................................................................................................................................... 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
101389/3910/13-11-2012 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 δαπανών για την πληρωµή εργασιών, για την κοπή κλαδιών, χόρτων και 
δέντρων, προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου σε 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι 
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 94977/4018/22-10-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
και της αριθµ. 31/1270/26-10-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου.        

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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, 
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για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθµ. 94977/4018/22-10-12 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης 
µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την παροχή έργου από 22/10/2012, για την κοπή κλαδιών, 
χόρτων και δέντρων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω 
της πυκνής βλάστησης που έχει αναπτυχθεί και επειδή υπάρχει πρόβληµα για διερχόµενα 
αυτοκίνητα. 

10. Την αριθ. 31/1270/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες και χειριστές Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 22-10-2012 για 
την κοπή κλαδιών, χόρτων και δέντρων προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του 
Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 
94977/4018/22-10-12 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, λόγω της πυκνής βλάστησης που 
έχει αναπτυχθεί και δηµιουργεί πρόβληµα για διερχόµενα αυτοκίνητα.  

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100123/4184/07-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100165/3861/07-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, 
εργασιών για την κοπή κλαδιών, χόρτων και δένδρων σε σηµεία του επαρχιακού και εθνικού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προς αποφυγή ατυχηµάτων σύµφωνα µε τις 
συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως Παράταξη, στη 
σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και φυσικά 
αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και ζηµιών λόγω 
καιρικών συνθηκών. Παρόλα αυτά – 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 33/1328/13-11-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, του σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε 
ΚΑ 2006ΕΠ03000014 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την πληρωµή εργασιών για την κοπή κλαδιών, 
χόρτων και δέντρων προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου 
σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, από 22-10-2012, για την κοπή κλαδιών, χόρτων και δέντρων 
προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου σε περιοχές της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 94977/4018/22-10-12 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
λόγω της πυκνής βλάστησης που έχει αναπτυχθεί και δηµιουργεί πρόβληµα για διερχόµενα 
αυτοκίνητα, και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό το 
είδος των µηχανηµάτων που απαιτείται για τις εργασίες αυτές και σύµφωνα µε την αριθµ. 
94977/4018/22-10-12 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής 
χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας και της αριθµ. 31/1270/26-10-2012 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής: 

1. Συνολική δαπάνη € 24.538,50 µε ΦΠΑ (ήτοι € 19.950,00 πλέον € 4.588,50 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 22.942,50) στον Ντασταµάνη Ιωάννη, ο οποίος 
εκτέλεσε εργασίες για την κοπή κλαδιών, χόρτων και δένδρων σε περιοχές του ∆. ∆ωδώνης, 
µε το αριθµ. ΑΜ 1112 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (399 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα 
εργασίας), για το διάστηµα από 22-10-2012 έως 12-11-2012. 

2. Συνολική δαπάνη € 8.610,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 7.000,00 πλέον € 1.610,00 ΦΠΑ, µε αναλογούντα 
φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 8.050,00) στην Μπονόβα Παναγιώτα, η οποία εκτέλεσε 
εργασίες για την κοπή κλαδιών, χόρτων και δένδρων σε περιοχές του ∆. Ζαγορίου, µε το 
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αριθµ. ΜΕ 88448 µηχάνηµα έργου (140 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το 
διάστηµα από 22-10-2012 έως 07-11-2012. 

3. Συνολική δαπάνη € 9.840,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 8.000,00 πλέον € 1.840,00 ΦΠΑ, µε αναλογούντα 
φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 9.200,00) στον Μπίµπο Σπύρο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες 
για την κοπή κλαδιών, χόρτων και δένδρων, σε περιοχές του ∆. Κόνιτσας, µε το αριθµ. ΜΕ 
123722 µηχάνηµα έργου (160 ώρες εργασίας Χ € 50,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα 
από 22-10-2012 έως 07-11-2012. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής 
των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται 
στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη 
σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), 
αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια 
στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης 
ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
................................................................................................................................................... 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 δαπάνης για την προµήθεια έτοιµου ψυχρού ασφαλτικού µίγµατος, για τη 
συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου 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 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 αριθµ. πρωτ. 99812/4164/06-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99876/3845/06-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση προµήθειας 30 κιλών έτοιµου 
ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση φθορών (γέµισµα 
λακκουβών) του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 12.300,00 
ΕΥΡΩ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 33/1329/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 12.300,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και 
επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459), για την προµήθεια 30 κιλών έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος, για τη συντήρηση και 
την αποκατάσταση φθορών (γέµισµα λακκουβών) του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα γίνει µε αυτεπιστασία, από το προσωπικό 
της Περιφέρειας, λόγω επικινδυνότητας του οδοστρώµατος και προς αποφυγή ατυχηµάτων. 
................................................................................................................................................... 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό βραχοπαγίδας που είχε κατασκευασθεί στην 2η 
Επαρχιακή Οδό στην περιοχή Καλέντζι 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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100185/9973/07-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100906/3878/09-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό 
βραχοπαγίδας που είχε κατασκευασθεί στην 2η Επαρχιακή Οδό στην περιοχή Καλέντζι 
Ιωαννίνων, για το οποίο απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισµού.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 33/1330/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 5.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και 
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επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459), για τον καθαρισµό, µε τη χρήση ειδικού εξοπλισµού, βραχοπαγίδας που είχε 
κατασκευασθεί στην 2η Επαρχιακή Οδό στην περιοχή Καλέντζι 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση, στις 
Βρυξέλλες για τη  συµµετοχή του στο Τελικό Συνέδριο του έργου «European Forest 
Fire Network- ΕUROFINET» - INTERREG IVC, από 11 έως 14-11-2012 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100958/770/09-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 101062/3880/09-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης του Αντιπεριφερειάρχη 
Ηπείρου Οδυσσέα Πότση, στις Βρυξέλλες για τη  συµµετοχή του στο Τελικό Συνέδριο του 
έργου «European Forest Fire Network- ΕUROFINET» - INTERREG IVC, από τις 11 έως 
14-11-2012. Ο γενικός στόχος του έργου ΕUROFINET είναι η ανταλλαγή εµπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών µε εταίρους από όλη την Ευρώπη σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και η δηµιουργία ενός Σχεδίου ∆ράσης για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των 
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δασικών πυρκαγιών. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο έργο ΕUFOFINET 
εγκρίθηκε µε την αριθµ.16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της αριθµ. πρωτ. 100958/770/09-11-2012 
εισήγησης του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, και την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης του κ. Αντιπεριφερειάρχη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 02-11-2012. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1331/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση, από 11 έως 14-
11-2012 στις Βρυξέλλες, για τη συµµετοχή του στο Τελικό Συνέδριο του έργου «European 
Forest Fire Network- ΕUROFINET» - INTERREG IVC, µε στόχο την  ανταλλαγή εµπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών µε εταίρους από όλη την Ευρώπη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και η δηµιουργία ενός Σχεδίου ∆ράσης για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των δασικών 
πυρκαγιών, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 315,00 για την κάλυψη των εξόδων της 
ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0717 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, ενώ τα έξοδα µετακίνησης και 
διαµονής θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου.  

� 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 διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα 
αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του 
τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 προσφοράς γευµάτων και δείπνων, στο πλαίσιο της επίσκεψης Γερµανών 
και Αµερικανών δηµοσιογράφων στην Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση σχετικής 
δαπάνης.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100870/768/09-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 101253/3884/12-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Κατά το χρονικό διάστηµα 13 ως και 18 Νοεµβρίου 2012 θα 
επισκεφθούν την περιοχή µας τέσσερις Γερµανοί και δύο Αµερικανοί δηµοσιογράφοι. Οι 
εν λόγω δηµοσιογράφοι έρχονται µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Τ. Γερµανίας και του ΕΟΤ 
Ηπείρου, ο οποίος θα καλύψει τα έξοδα µεταφοράς τους από τη Γερµανία στη 
Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο, όπως και ο ΕΟΤ θα καλύψει τα αντίστοιχα έξοδα των 
Αµερικανών και θα επισκεφθούν διάφορα τουριστικά αξιοθέατα όλης της Ηπείρου, µε 
σκοπό να προβάλλουν την περιοχή µας στα ΜΜΕ της χώρας τους. Για το σκοπό αυτό η 
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Περιφέρεια Ηπείρου κατά τη διάρκεια της εδώ παραµονής τους, θα τους προσφέρει γεύµα 
και δείπνο για τις µέρες που θα είναι απαραίτητο, ως ελάχιστη ένδειξη φιλοξενίας. Η 
Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
φιλοξενίας και ταυτόχρονα  στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που 
σχετίζονται µε την τουριστική της προβολή. Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να εγκρίνετε την 
πίστωση  1.000 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1332/13-11-2012) 

− Εγκρίνει την προσφορά γευµάτων και δείπνων, στο πλαίσιο της επίσκεψης Γερµανών 
και Αµερικανών δηµοσιογράφων στην Περιφέρεια Ηπείρου, οι οποίοι θα επισκεφθούν 
διάφορα τουριστικά αξιοθέατα όλης της Ηπείρου, µε σκοπό να προβάλλουν την περιοχή 
µας στα ΜΜΕ της χώρας τους, από τις 13 έως 18 Νοεµβρίου 2012. Οι εν λόγω 
δηµοσιογράφοι έρχονται µετά από εισήγηση του Ε.Ο.Τ. Γερµανίας και του ΕΟΤ Ηπείρου, 
ο οποίος θα καλύψει τα έξοδα µεταφοράς τους από τη Γερµανία στη Θεσσαλονίκη και το 
αντίστροφο, όπως και ο ΕΟΤ θα καλύψει τα αντίστοιχα έξοδα των Αµερικανών.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
φιλοξενίας και ταυτόχρονα  στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που 
σχετίζονται µε την τουριστική της προβολή.   

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες 
Σχέσεις»), για την κάλυψη της προσφοράς γευµάτων και δείπνων στους Γερµανούς και 
Αµερικάνους δηµοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της εδώ παραµονής τους και για τις 
µέρες που θα είναι απαραίτητο, ως ελάχιστη ένδειξη φιλοξενίας εκ µέρους 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου 
κολυµβητηρίου Μετσόβου», προϋπολογισµού € 69.000,00 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. Τις αρ. 93233/3794/17-10-2012 & 96589/3915/26-10-2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, µε τις οποίες εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το 
έργο: «Αποκατάσταση χώρου κολυµβητηρίου Μετσόβου», προϋπολογισµού 69.000 € µε 
τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 99801/9942/06-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100178/3865/07-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 98581/9830/01-11-2012 απόφαση 
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της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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 33/1333/13-11-2012) 

− 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, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου κολυµβητηρίου Μετσόβου», προϋπολογισµού € 
69.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
99801/9942/06-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
του έργου, µε την αρ. 98581/9830/01-11-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
οι οποίοι διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε 
να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – 
κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση όµβριων από το κύτταρο του ΧΥΤΑ 1ης ∆.Ε. (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Ευαγγέλου Τσουµάνη, µέχρι την  31-12-
2012.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89422/8808/05-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99350/3777/05-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 05-10-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία ζητά παράταση προθεσµίας έως 31-12-2012 για έγκριση ΑΠΕ και κλείσιµο του 
φακέλου της εργολαβίας. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι: «… Έχει ολοκληρωθεί το εγκεκριµένο 
οικονοµικό  συµβατικό αντικείµενο, ∆εν έχει  συνταχθεί  ΑΠΕ. Η ολοκλήρωση της 
εργολαβίας έγινε εντός της συµβατικής προθεσµίας. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί ο 
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έλεγχος των επιµετρήσεων χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, συµφωνούµε µε την 
αιτούµενη παράταση προθεσµίας για τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα και το κλείσιµο 
του φακέλου ….» και για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου, εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1334/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση όµβριων από το κύτταρο του ΧΥΤΑ 1ης ∆.Ε. (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου Ευαγγέλου Τσουµάνη, µέχρι την  31-12-2012, 
µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στην άποψη που 
υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική αριθµ. 14/57/29-07-
2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέµα για τη λειτουργία 
του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, η οποία έχει ως εξής:  
«Καµιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όχι µόνο µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για 
µας η δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας 
(εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να 
λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών 
και άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή 
των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν 
µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την 
κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την 
ευθύνη για το κόστος να την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι 
αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή 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 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ



 - 46 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση Γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου 
Κ/Ξ.«Ηλίας Κατσιµπόκης – Γεώργιος Μυριούνης», µέχρι την 31-12-2012.   

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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 92271/9113/31-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98848/3770/02-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 14-09-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-12-2012 για τους 
λόγους που αναφέρει σ’ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει ότι « Η µη 
ολοκλήρωση της εργολαβίας εντός της συµβατικής προθεσµίας δεν είναι υπαιτιότητα του 
αναδόχου αλλά οφείλεται στα εξής: Προέκυψε ανάγκη τροποποίησης  της µελέτης και των 
θέσεων των δύο δεξαµενών εκ του γεγονότος ότι κατά την κατασκευή του έργου 
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εντοπίστηκαν παραλήψεις και ασάφειες της µελέτης και συγκεκριµένα ∗ Η θέση των 
ποιµνιοστασίων όπως αποτυπώνονταν στη µελέτη είναι διαφορετική τόσο οριζοντιογραφικά 
όσο και υψοµετρικά µε αποτέλεσµα να απαιτείται επανέλεγχος των υδραυλικών στοιχείων 
και υπολογισµών  από το µελετητή εκ των οποίων θα καθοριστεί η θέση της δεξαµενής.80 
µ3 . ∗ Η δεξαµενή 250 µ3   προβλέπονταν να  κατασκευασθεί στα κατάντι του επαρχιακού 
δρόµου Κρανέας Βρυσούλας πάνω σε επίχωµα µε αποτέλεσµα να εγκυµονεί κινδύνους 
τόσο για την θεµελίωση της δεξαµενής όσο και για την επαρχιακή οδό, και προτάθηκε η 
µεταφορά της στα ανάντι. ∗ Για τις ως άνω διαπιστώσεις µε το αρ. 71511/7217/08/12/2011 
έγγραφο προς το ∆ήµο Ζηρού ζήτησε τις απόψεις του µελετητή σχετικά µε τα ανωτέρω 
ώστε να έχουµε την άρτια κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου. Το µελετητικό Γραφείο 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» µε την από 19/07/2012 αναφορά του προς 
τον ∆ήµο Ζηρού γνωστοποίησε τις απόψεις του και συγκεκριµένα προτείνει: ∗ ∆ιατήρηση 
της δεξαµενής R2 στη θέση µελέτης ώστε να µην επηρεαστεί το δίκτυο το οποίο αναφέρεται 
στην µελέτη και στο οποίο δεν είχαν συµπεριληφθεί τα ποιµνιοστάσια (µήκος 1000µ. 
περίπου). ∗ Κατασκευή νέας µικρής δεξαµενής µέχρι 20m3 στη θέση R4  µε συντεταγµένες 
Χ=216981, Υ=4351424, Η=6685, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του παραπάνω  
δικτύου (µέχρι τα ποιµνιοστάσια, θέση Ε). ∗ Τοποθέτηση βαλβίδας ελέγχου παροχής σε 
Q=3 lt/sec, πριν τη θέση της νέας δεξαµενής R4 (για το τµήµα του αγωγού από την 
δεξαµενή R2 στη νέα δεξαµενή R4). ∗ Τοποθέτηση αντλίας µε χαρακτηριστικά ισχύος 4 Hp, 
παροχή Q=2.3 lt/sec, µανοµετρικό ύψος 135µ., µετά της νέας δεξαµενής R4. Το επιπλέον 
κόστος κατασκευής των παραπάνω θα αντιµετωπισθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων 
µε την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και ΠΚΤΜΝΕ.». Για τους βάσιµους παραπάνω 
λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία 
εισηγείται την χορήγηση τρίµηνης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου ήτοι  
µέχρι την 31-12-2012 µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1335/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου Κοιν/ξίας 
«ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ», µέχρι την 31-12-2012, µε αναθεώρηση, 
η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, βάσει και της αριθµ. πρωτ. 
4060/05-10-2012 σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου για την έγκριση της παράτασης προθεσµίας  περαίωσης του έργου.    
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε την αριθµ. 
10/348/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχε δοθεί και άλλη παράταση για 
την ολοκλήρωση του έργου του θέµατος, 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή 
σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάµπουρα», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 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. 90668/3669/10-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Κατασκευή 
σαρζανέτ επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάµπουρα», 
προϋπολογισµού 15.000 € µε τον Φ.Π.Α.. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 99877/9950/06-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100135/3860/07-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων 
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Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 90895/8970/02-11-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π. Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της 
∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου. 

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 33/1336/13-11-2012) 

− 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. Ηπείρου, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε 
τίτλο «Κατασκευή σαρζανέτ επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση 
Φλάµπουρα», µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π. Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 99877/9950/06-
11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε 
την αρ. 90895/8970/02-11-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακή 
Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
οι οποίοι διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά 
τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της ανοιχτής διακήρυξης δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικές εργασίες στον 
ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού € 165.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου , που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100228/9974/07-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100728/3873/08-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 78140/3211/04-09-2012 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το 
έργο: «Συµπληρωµατικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 165.000,00 
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µε ΦΠΑ. Με την αρ. 90874/8968/10-10-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π. 
Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται 
την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1337/13-11-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Συµπληρωµατικές εργασίες στον ΧΥΤΑ 2ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Καρβουναρίου) Ν. Θεσπρωτίας) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 165.000,00 
µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 100228/9974/07-11-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
90874/8969/10-10-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για την 
κατασκευή του έργου του ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε. Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας, είχαν εκδηλωθεί 
µεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους και φορείς της περιοχής, θέση που είχε 
υποστηρίξει τότε και η παράταξή του, στις συνεδριάσεις των θεσµικών οργάνων του 
Νοµού 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 µετακίνησης του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 
Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του στο Σεµινάριο 
του Εθνικού κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης µε τίτλο «AUTOCAD – 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» που θα διεξαχθεί από 19 έως 30 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 ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
99552/9916/03-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 99759/3833/06-11-2012 
στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
την µετακίνηση του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη 
από 19 έως 30 Νοεµβρίου 2012, για τη συµµετοχή του στο Σεµιναρίου του Εθνικού 
κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης  µε τίτλο: «AUTOCAD – ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΕ 
∆ΥΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ».   

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1338/13-11-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Αλέξανδρου Λεουσίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος ∆οµών 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη, για 
τη συµµετοχή του στο Σεµινάριο του Εθνικού κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
µε τίτλο «AUTOCAD – ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΣΕ ∆ΥΟ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ» που θα διεξαχθεί από 19 έως 30 
Νοεµβρίου 2012, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 95,40 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 0711, ΚΑΕ 
0711 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. 33/2012 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 
δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-
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 

∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών µισθώσεων, του 
Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 
«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, 
του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.    

6. Την αριθµ. 27/1122/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 242/96, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και οι όροι της διακήρυξης αυτού, όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, βάσει του αριθµ. πρωτ. 35/12-09-2012 εγγράφου του Κ.Ε.Κ., σχετικά µε τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές του ΕΟΠΠΕΠ για τη στέγασή του σε κατάλληλο χώρο, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 82346/3036/20-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, το 
προσφερόµενο οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται στο ∆ήµο Ηγουµενίτσας και σε απόσταση µέχρι 5 km 
από το κέντρο της πόλης της Ηγουµενίτσας. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για πέντε (5) χρόνια, 
µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο. Το ανώτατο όριο µηνιαίου 
µισθώµατος ορίζεται στο ποσό των € 910,00 και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813). 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
98303/3713/31-10-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98382/3716/01-11-2012 στον φάκελο 
17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «… Σας διαβιβάζουµε την 
έκθεση καταλληλότητας που υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας από την αρµόδια επιτροπή 
αξιολόγησης καθώς επίσης και την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της µίας και µοναδικής 
υποβληθείσας προσφοράς του κ. ΠΑΤΣΕΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, για τη στέγαση της υπηρεσίας που 
αναφέρεται στο θέµα. Από την ανωτέρω έκθεση προκύπτει ότι η µοναδική προσφορά που 
υποβλήθηκε πληροί τους όρους της µε αριθµ. Πρωτ. 85496/3194/25-09-2012 διακήρυξης. Κατόπιν 
των ανωτέρω παρακαλούµε για τα εξής: 1. Τη διεξαγωγή της προφορικής δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 5 του Π.∆. 242/1996 «Περί καθορισµού προϋποθέσεων, τρόπου 
και διαδικασίας για την εκµίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη 
µίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγµάτων». 2. Σε περίπτωση κατακύρωσης η 
υπογραφείσα σύµβαση να έχει αναδροµική ισχύ από 1/11/2012 για τον λόγο ότι η  προηγούµενη 
σύµβαση έχει λήξει στις 30/10/2012.».  

Η από 30-10-2012 έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας για τη µία προσφορά που κατατέθηκε 
για τον διαγωνισµό του θέµατος, αναφέρει επί λέξει: 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

για έλεγχο καταλληλότητας 
του προσφερόµενου οικήµατος για µίσθωση, για τη στέγαση του Κέντρου Επαγγελµατικής 

Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) Θεσπρωτίας 

Η αρµόδια επιτροπή του άρθρου 13 του Π.∆. 242/07-08-96 της Π Ε. Θεσπρωτίας που απαρτίζεται 
από τους : 

1. ΚΩΤΣΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ Περιφερειακό Σύµβουλο 
2. ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Περιφερειακό Σύµβουλο 
3. ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΚΚΑ Πολ. Μηχ/κό της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Θεσπρωτίας 

Αφού διενήργησε επιτόπια αυτοψία στο µοναδικό προσφερόµενο ακίνητο προς µίσθωση, για τη 
στέγαση του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης Θεσπρωτίας , το οποίο βρίσκεται στην περιοχή 
Μαυρουδίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, επί της Εθνικής οδού Ηγουµενίτσας-Ιωαννίνων, 
ιδιοκτησίας Πατσέα Θεόδωρου τ. Σταύρου, έκρινε ότι αυτό πληρεί τους όρους της σχετικής διακή-
ρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλο προς µίσθωση. 

Ηγουµενίτσα 30-10-2012 

Τα µέλη: 

1. ΚΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
2. ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ  
3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ 

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

8. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε να προσέλθει στην 
Επιτροπή, προκειµένου να καταθέσει την οικονοµική του προσφορά, ο µοναδικός διαγωνιζόµενος 
που κατέθεσε προσφορά και του οποίου το προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε κατάλληλο µε το από 
30-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, και ο οποίος είχε ενηµερωθεί για την 
παρούσα συνεδρίαση, µε το αριθµ. πρωτ. 98388/3721/01-11-2012 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 

Στην Επιτροπή προσήλθε ο κ. Θεόδωρος Πατσέας, ιδιοκτήτης του προσφερόµενου ακινήτου, το 
οποίο βρίσκεται στην περιοχή Μαυρουδίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, επί της Εθνικής οδού 
Ηγουµενίτσας- Ιωαννίνων εµβαδού 210 τ.µ. και κατέθεσε την οικονοµική τηου προσφορά για το 
ανωτέρω προσφερόµενο ακίνητο, που ήταν € 910,00 µηνιαίο µίσθωµα. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ζήτησε από τον κ. Πατσέα να προσαρµόσει την προσφορά της σε 
χαµηλότερο ποσό, και µετά από συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Θεόδωρος Πατσέας κατέθεσε την 
τελική του προσφορά, που ήταν € 850,00 µηνιαίο µίσθωµα. 

Επίσης ο κ. Πατσέας κατέθεσε στη Γραµµατεία της Επιτροπής, την αριθµ. 347/702184-4 /02-11-
2012 εγγυητική επιστολή ποσού € 1.092,00 της Εθνικής Τράπεζας, Κατάστηµα Ηγουµενίτσας, 
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(αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στο φάκελο της εισήγησης επί του θέµατος, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 98382/3716/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

Στη συνέχεια συντάχθηκε και υπογράφηκε σχετικό Πρακτικό (το οποίο επισυνάπτεται στο φάκελο 
της εισήγησης επί του θέµατος, µε αρ. πρωτ. 98382/3716/01-11-2012 στον φάκελο 17/2012).  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Κ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας στον κ. Θεόδωρο Πατσέα του Σταύρου, ιδιοκτήτη του ακινήτου που 
βρίσκεται στην περιοχή Μαυρουδίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, επί της Εθνικής οδού Ηγουµενίτσας- 
Ιωαννίνων, εµβαδού 210 τ.µ. το οποίο κρίθηκε κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται, 
σύµφωνα µε το από 30-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, και µε προσφορά 
µηνιαίού µισθώµατος € 850,00 η οποία κρίνεται συµφέρουσα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1339/13-11-2012) 

Κατόπιν της διεξαγωγής, από την Οικονοµική Επιτροπή, του διαγωνισµού, για τη µίσθωση ακινήτου, για 
τη στέγαση του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται ανωτέρω, 

Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού στον κ. Θεόδωρο Πατσέα του Σταύρου, 
ιδιοκτήτη του ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Μαυρουδίου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, επί της 
Εθνικής οδού Ηγουµενίτσας- Ιωαννίνων, εµβαδού 210 τ.µ. το οποίο κρίθηκε κατάλληλο για την χρήση 
για την οποία προορίζεται, σύµφωνα µε το από 30-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας 
ανωτέρω υπό στ. 7) µε µηνιαίο µίσθωµα € 850,00 και 

Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε τον κ. Θεόδωρο Πατσέα του Σταύρου, για τη µίσθωση του ανωτέρω 
ακινήτου ιδιοκτησίας του, για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 850,00 που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813), µε χρονική διάρκεια της σύµβασης 
πέντε (5) έτη, µε έναρξη και αναδροµική ισχύ από την 01-11-2012 και µε δικαίωµα παράτασης για 
χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, µε τους όρους όπως αναλυτικά θα αναφέρονται σ’ αυτή. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
27/1122/21-09-2012 απόφαση της Ο.Ε., εκφράζοντας τη διαφωνία του µε τη µίσθωση κτιρίου για τη 
στέγαση του ΚΕΚ, τονίζοντας ότι πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για την εξεύρεση χώρου 
σε ιδιόκτητο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών 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 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την προµήθεια τόνερς και µελανιών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 2013 συνολικού προϋπολογισµού € 
14.694,32 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 100095/3782/07-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
100170/3863/07-11-2012 στον φάκελο 17/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται Α) την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας καινούριων 
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τόνερς και µελανιών που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά και φάξ) για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το 
έτος 2013 συνολικού προϋπολογισµού € 14.694,32 µε ΦΠΑ και Β) την έγκριση των όρων 
της επισυναπτόµενης στην εισήγηση, διακήρυξης (υπ’ αριθµ. 12/2012). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1340/13-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
προµήθεια καινούριων τόνερς και µελανιών που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές 
συσκευές (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φάξ) για την κάλυψη υπηρεσιακών  αναγκών  
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 
του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 14.694,32 µε ΦΠΑ, που 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1329) και   

− Εγκρίνει τους όρους της αριθµ. 12/2012 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού µε τα 
Παραρτήµατά της, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 100095/3782/07-11-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας.  

..................................................................................................................................  
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, συνολικού 
προϋπολογισµού € 16.000,00 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, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 100101/3783/07-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
100171/3864/07-11-2012 στον φάκελο 17/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται Α) την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας γραφικών – 
χαρτικών ειδών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το 
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έτος 2013, προϋπολογισµού 16.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) και Β) την έγκριση των όρων της 
επισυναπτόµενης στην εισήγηση, διακήρυξης (υπ’ αριθµ. 11/2012) 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1341/13-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 
16.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111) και   

− Εγκρίνει τους όρους της αριθµ. 11/2012 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού µε τα 
Παραρτήµατά της, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 100101/3783/07-11-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας.  

..................................................................................................................................  
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ (Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου-Τµήµα 
Προµηθειών), για την  προµήθεια πετρελαιοειδών για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό 
Ηγουµενίτσας, µε δικές του  διαδικασίες.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
100454/3794/09-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 101163/3881/09-11-2012 
στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «…. την παροχή 
εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ (Περ/κη ∆/νση ΗΠΕΙΡΟΥ-Τµήµα Προµηθειών) για την 
προµήθεια πετρελαιοειδών για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό Ηγουµενίτσας, µε δικές του 
διαδικασίες, σύµφωνα µε το αριθ. 100454/3794/8-11-2012 συνηµµένο έγγραφό του 
καθώς και το από 09-11-2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. Η εξουσιοδότηση αναφέρεται για χρονικό διάστηµα µέχρι 31-12-2012 
καθόσον έχει προγραµµατισθεί διαγωνισµός της Π.Ε. Θεσπρωτίας (που θα γίνει την 4-12-
2012) για την ανάδειξη µειοδότη πετρελαιοειδών για το έτος 2013.». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1342/13-11-2012) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ (Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου-Τµήµα 
Προµηθειών), για την προµήθεια πετρελαιοειδών για τον Βρεφονηπιακό Σταθµό 
Ηγουµενίτσας, µε δικές του  διαδικασίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και 
βάσει του από 09-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί 
οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως. 

Σηµειώνεται ότι η παρούσα εξουσιοδότηση χορηγείται µέχρι την ανάδειξη αναδόχου 
προµηθευτή πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, βάσει του σχετικού διαγωνισµού που διενεργεί το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 µετακίνησης του Χρήστου Ευθυµίου, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 04 έως 08-
11-2012 και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
99473/3754/02-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 99551/3812/05-10-2012 
στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, της 
µετακίνησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας Χρήστου Ευθυµίου, 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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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της αριθµ. πρωτ. 99473/3754/02-11-2012 
εισήγησης του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και 
την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του υπαλλήλου δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 02-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1343/13-11-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Χρήστου Ευθυµίου, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 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 € 650,00 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 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε.Ι.Ν. για τη λειτουργία ΚΕΘΕΑ», 
αναδόχου τεχνικής εταιρείας «Λιανός Κ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 07-02-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 96214/2008/01-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 99623/3830/06-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 25-10-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία ζητά παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών για (3) µήνες και συγκεκριµένα 
ως 07/02/2013. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι: «…Η προθεσµία του έργου ορίστηκε από την 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Συµφωνητικό µέχρι  την 07/11/12. Λόγου του ότι 
προέκυψαν νέες εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική µελέτη πράγµα που οδήγησε 
στη σύνταξη του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών 
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(Π.Κ.Τ.Ν.Ε.) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα ο οποίος δεν έχει εγκριθεί ο ανάδοχος ζητάει 
παράταση προθεσµίας. …... Για το έργο δεν έχει συνταχθεί Λογαριασµός και έχει εκτελεστεί 
περίπου το 90% του έργου.….» και επειδή οι αναφερόµενοι λόγοι από τον ανάδοχο 
κρίνονται βάσιµοι και αντικειµενικοί, εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας του ανωτέρω έργου µέχρι 07/02/2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1344/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε.Ι.Ν. για τη λειτουργία ΚΕΘΕΑ», αναδόχου 
τεχνικής εταιρείας «Λιανός Κ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 07-02-2013, µε αναθεώρηση.  
...................................................................................................................................................... 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 του Πρακτικού της από 30-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά Στηθαία - 
Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
220.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 99417/2067/05-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 99620/3828/06-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένο το Πρακτικό της Επιτροπής του έργου του θέµατος που διενεργήθηκε την 30-
10-2012.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την 
αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1345/13-11-2012) 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος της έγκρισης του Πρακτικού της 
από 30-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά Στηθαία - Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 220.000,00 µε ΦΠΑ. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 ανάθεσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για την περιορισµένη ενίσχυση της 
ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα 
Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 άρθρο 5, παράγραφος 4, µε προεκτιµώµενη αµοιβή € 
10.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού 
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την  
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια 
πτυχίων, του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89) και την Εγκύκλιο 
38/2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 101153/2093/09-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 101181/3883/09-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα: 1. Εισηγητική Έκθεση του 
Προϊσταµένου της ∆/νουσας Υπηρεσίας, 2. Πρακτικό Περιφ. Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Ν. Θεσπρωτίας και 3. Το µε αριθµό 95519/3610/30-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοιηκητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας, µε βάση το οποίο η Π. Ε. Θεσπρωτίας 
δεν έχει υπερβεί µε αναθέσεις µελετών το όριο του 10% των πιστώσεων του τρέχοντος 
έτους για ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών, για την ανάθεση της µελέτης του 
θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3481, άρθρο 5, παράγραφος 4, που θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις που θα βαρύνουν από ίδιους πόρους του 
Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση 
λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»). Ειδικότερα,  

Α) Στην Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταµένου της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας αναφέρονται 
τα εξής: « ….. 1. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας είχε προβεί στην εκτέλεση των 
έργων : «Ύδρευση Ηγουµενίτσας (Υδαταγωγός Ραβενής - Ηγουµενίτσας) Ν. Θεσπρωτίας» 
και «Προµήθεια σωλήνων και εφοδίων ύδρευσης Υδαταγωγού Ραβενής – Ηγουµενίτσας». 
Το µεν πρώτο εξ αυτών κατασκευάστηκε από Ηγουµενίτσα µέχρι τη Γέφυρα Νεράϊδας. Για 
δε το δεύτερο έχει γίνει η προµήθεια των σωλήνων, που οι περισσότερες έχουν 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του ανωτέρω τµήµατος και οι υπόλοιπες βρίσκονται 
αποθηκευµένες σε διάφορα σηµεία του έργου. 2. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε από έλλειψη 
πιστώσεων, αλλά και λόγω της Απόφασης 3484/11-2-2004 του ΣτΕ, µε την οποία 
ακυρώθηκε η µε αριθµό ΚΥΑ 106382/8-3-2000 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων, των Υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας και της Υπουργού Πολιτισµού  ΑΕΠΟ,  «περί Εγκρίσεως 
Περιβαλλοντικών ΄Ορων για την κατασκευή του έργου», «Ύδρευση Ηγουµενίτσας 
(Υδαταγωγός Ραβενής - Ηγουµενίτσας) Ν. Θεσπρωτίας», αλλά και άλλες διοικητικές 
Αποφάσεις του Νοµάρχη Θεσπρωτίας. 3. Παράλληλα εκπονείται από παλιότερα και η 
«Μελέτη Ύδρευσης Νοµού Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», που είναι 
ενταγµένη στο Πρόγραµµα ΚΑΠ της  Π. Ε. Θεσπρωτίας, της οποίας το φυσικό αντικείµενο 
µετά την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, δεν αφορά τον αρχικό σχεδιασµό της, 
αλλά την  περιορισµένη ενίσχυση  της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  
νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια»  της Τ. Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου 
Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας». 4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Επειδή • το πρόβληµα της ύδρευσης της 
Ηγουµενίτσας είναι οξύ και επείγον • θεωρείται άµεση η ανάγκη ένταξης του έργου σε 
χρηµατοδοτικά Προγράµµατα • για την ολοκλήρωση της µελέτης και την δηµοπράτηση του 
υπολειποµένου τµήµατος του έργου απαιτείται επειγόντως η ανάθεση της ΜΠΕ του έργου • 
η Π. Ε. Θεσπρωτίας δεν έχει υπερβεί µε αναθέσεις µελετών το όριο του 10% των 
πιστώσεων του τρέχοντος έτους για ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών, όπως 
αυτό φαίνεται από το συνηµµένο µε αριθµό 95519/3610/30-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοιηκητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας • η προεκτίµηση αµοιβής ανέρχεται στο 
ποσό των «∆έκα χιλιάδων ευρώ» (10.000€) χωρίς ΦΠΑ. • το Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων της Π. Ε. Θεσπρωτίας µε το 9/06-11-2012 Πρακτικό του, γνωµοδοτεί 
οµόφωνα υπέρ της ανάθεσης της ανωτέρω ΜΠΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3481, 
άρθρο 5, παράγραφος 4, µε προεκτιµώµενη αµοιβή «∆έκα χιλιάδων ευρώ» (10.000€) 
χωρίς ΦΠΑ, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την ανάθεση της ΜΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   
Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ, για  την  περιορισµένη ενίσχυση  της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  
απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ. Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του 
∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3481, άρθρο 5, 
παράγραφος 4, µε προεκτιµώµενη αµοιβή «∆έκα χιλιάδων ευρώ» (10.000€) χωρίς ΦΠΑ, 
που θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις που θα βαρύνουν τους ίδιους πόρους του 
Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών 
έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»). ». 

Β) Στο µε αριθ. πρωτ. 95519/3610/30-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας αναφέρονται τα εξής: « Σε απάντηση του αριθµ. 
94243/1962/19-10-2012 έγγραφου σας, σας ενηµερώνουµε  ότι οι διαµορφωµένες 
πιστώσεις για µελέτες  στον προϋπολογισµό  της Π.Ε. Θεσπρωτίας του έτους 2012 
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ανέρχονται στα 1.773.150,83€.Επίσης σας γνωρίζουµε ότι οι απευθείας αναθέσεις µελετών 
που αφορούν το έτος  2012 ανέρχονται στο ποσό των  42.450,00 €.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 33/1346/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για την 
περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών από 
τις Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 3316/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006, µε προεκτιµώµενη αµοιβή € 
10.000,00 χωρίς ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις από ίδιους πόρους του προϋπολογισµού  
της Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς 
κατονοµαζοµένων»), σύµφωνα και µε την αριθµ. 9/05-11-2012 (Θέµα 2ο) Πράξη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε την οποία γνωµοδότησε 
οµόφωνα υπέρ της ανάθεσης, λόγω της επείγουσας περίπτωσης και συγκεκριµένα επειδή το 
πρόβληµα της ύδρευσης της πόλης της Ηγουµενίτσας είναι οξύ και επείγον και θεωρείται 
άµεση η ανάγκη ένταξης του έργου σε χρηµατοδοτικά Προγράµµατα για την ολοκλήρωση της 
µελέτης και την δηµοπράτηση του υπολειποµένου τµήµατος του έργου, για την οποία 
απαιτείται επειγόντως η ανάθεση της ΜΠΕ του έργου, ενώ επιπλέον η  Π. Ε. Θεσπρωτίας δεν 
έχει υπερβεί µε αναθέσεις µελετών το όριο του 10% των πιστώσεων του τρέχοντος έτους για 
ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 95519/3610/30-
10-2012 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 ανάθεσης της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για την περιορισµένη ενίσχυση της 
ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα 
Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 άρθρο 5, παράγραφος 4, µε προεκτιµώµενη αµοιβή € 
8.000,00 χωρίς ΦΠΑ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού 
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την  
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια 
πτυχίων, του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89) και την Εγκύκλιο 
38/2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 101149/2092/09-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 101171/3882/09-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα: 1. Εισηγητική Έκθεση του 
Προϊσταµένου της ∆/νουσας Υπηρεσίας, 2. Πρακτικό Περιφ. Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Ν. Θεσπρωτίας και 3. Το µε αριθµό 95519/3610/30-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
∆ιοιηκητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας, µε βάση το οποίο η Π. Ε. Θεσπρωτίας 
δεν έχει υπερβεί µε αναθέσεις µελετών το όριο του 10% των πιστώσεων του τρέχοντος 
έτους για ανάθεση συµβάσεων µελετών και υπηρεσιών, για την ανάθεση της µελέτης του 
θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3481, άρθρο 5, παράγραφος 4, που θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις που θα βαρύνουν από ίδιους πόρους του 
Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση 
λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»). Ειδικότερα,  

Α) Στην Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταµένου της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας αναφέρονται 
τα εξής: « ….. 1. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας είχε προβεί στην εκτέλεση των 
έργων : «Ύδρευση Ηγουµενίτσας (Υδαταγωγός Ραβενής - Ηγουµενίτσας) Ν. Θεσπρωτίας» 
και «Προµήθεια σωλήνων και εφοδίων ύδρευσης Υδαταγωγού Ραβενής – Ηγουµενίτσας». 
Το µεν πρώτο εξ αυτών κατασκευάστηκε από Ηγουµενίτσα µέχρι τη Γέφυρα Νεράιδας. Για 
δε το δεύτερο έχει γίνει η προµήθεια των σωλήνων, που οι περισσότερες έχουν 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του ανωτέρω τµήµατος και οι υπόλοιπες βρίσκονται 
αποθηκευµένες σε διάφορα σηµεία του έργου. 2. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε από έλλειψη 
πιστώσεων, αλλά και λόγω της Απόφασης 3484/11-2-2004 του ΣτΕ, µε την οποία 
ακυρώθηκε η µε αριθµό ΚΥΑ 106382/8-3-2000 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Έργων, των Υφυπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Γεωργίας και της Υπουργού Πολιτισµού  ΑΕΠΟ,  «περί Εγκρίσεως 
Περιβαλλοντικών ΄Ορων για την κατασκευή του έργου», «Ύδρευση Ηγουµενίτσας 
(Υδαταγωγός Ραβενής - Ηγουµενίτσας) Ν. Θεσπρωτίας», αλλά και άλλες διοικητικές 
Αποφάσεις του Νοµάρχη Θεσπρωτίας. 3. Παράλληλα εκπονείται από παλιότερα και η 
«Μελέτη Ύδρευσης Νοµού Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», που είναι 
ενταγµένη στο Πρόγραµµα ΚΑΠ της  Π. Ε. Θεσπρωτίας, της οποίας το φυσικό αντικείµενο, 
µετά την ανωτέρω ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, δεν αφορά τον αρχικό σχεδιασµό της, 
αλλά την  περιορισµένη ενίσχυση  της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  
νερών  από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια»  της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου 
Ν. Θεσπρωτίας». 4. Ένα τµήµα  του έργου (3.800µ) ανήκει σε περιοχή «NATURA 2000» 
(Φύση 2000) «Στενά Καλαµά Ν. Θεσπρωτίας» και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 
του Ν. 4014/2011 απαιτείται η σύνταξη ΜΕΟΑ, ως παράρτηµα της ΜΠΕ, και αναπόσπαστο 
µέρος της. 4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Επειδή • το πρόβληµα της ύδρευσης της Ηγουµενίτσας είναι οξύ 
και επείγον, • θεωρείται άµεση η ανάγκη ένταξης του έργου σε χρηµατοδοτικά 
Προγράµµατα • για την ολοκλήρωση της µελέτης και την δηµοπράτηση του υπολειποµένου 
τµήµατος του έργου απαιτείται επειγόντως η ανάθεση της ΜΕΟΑ του έργου, ως 
αναπόσπαστο παράρτηµα της ΜΠΕ  • η Π. Ε. Θεσπρωτίας δεν έχει υπερβεί µε αναθέσεις 
µελετών το όριο του 10% των πιστώσεων του τρέχοντος έτους για ανάθεση συµβάσεων 
µελετών και υπηρεσιών, όπως αυτό φαίνεται από το συνηµµένο µε αριθµό 95519/3610/30-
10-2012 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας •η 
προεκτίµηση αµοιβής ανέρχεται στο ποσό των «Οκτώ χιλιάδων ευρώ» (8.000€) χωρίς 
ΦΠΑ. • το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της Π. Ε. Θεσπρωτίας µε το 9/06-
11-2012 Πρακτικό του, γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της ανάθεσης της ανωτέρω ΜΠΕ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3481, άρθρο 5, παράγραφος 4, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 
«Οκτώ χιλιάδων ευρώ» (8.000€) χωρίς ΦΠΑ, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την ανάθεση της Μελέτης 
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ», για την  
περιορισµένη ενίσχυση  της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  
από  τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ. Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. 
Θεσπρωτίας)», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3481, άρθρο 5, παράγραφος 4, µε 
προεκτιµώµενη αµοιβή «Οκτώ χιλιάδων ευρώ» (8.000€) χωρίς ΦΠΑ, που θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις που θα βαρύνουν τους ίδιους πόρους του 
Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών 
έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»).». 
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Β) Στο µε αριθ. πρωτ. 95519/3610/30-10-2012 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας αναφέρονται τα εξής: « Σε απάντηση του αριθµ. 
94243/1962/19-10-2012 έγγραφου σας, σας ενηµερώνουµε ότι οι διαµορφωµένες 
πιστώσεις για µελέτες  στον προϋπολογισµό  της Π.Ε. Θεσπρωτίας του έτους 2012 
ανέρχονται στα 1.773.150,83€.Επίσης σας γνωρίζουµε ότι οι απευθείας αναθέσεις µελετών 
που αφορούν το έτος  2012 ανέρχονται στο ποσό των  42.450,00 €.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 33/1347/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη διαδικασία ανάθεσης µε διαπραγµάτευση, της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΑΤΑΓΩΓΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ-ΓΕΦΥΡΑ ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ)», για την 
περιορισµένη ενίσχυση της ύδρευσης  της  πόλης  Ηγουµενίτσας, µε  απόληψη  νερών  από  
τις  Πηγές «Άσπρα Πηγάδια» της Τ.Κ. «Πέντε Εκκλησιές» του ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 3316/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5, παρ. 4 του Ν. 3481/2006, µε προεκτιµώµενη αµοιβή € 
8.000,00 χωρίς ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις από ίδιους πόρους του προϋπολογισµού  
της Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς 
κατονοµαζοµένων»), σύµφωνα και µε την αριθµ. 9/05-11-2012 (Θέµα 3ο) Πράξη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε την οποία γνωµοδότησε 
οµόφωνα υπέρ της ανάθεσης, λόγω της επείγουσας περίπτωσης και συγκεκριµένα επειδή το 
πρόβληµα της ύδρευσης της Ηγουµενίτσας είναι οξύ και επείγον, θεωρείται άµεση η ανάγκη 
ένταξης του έργου σε χρηµατοδοτικά Προγράµµατα για την ολοκλήρωση της µελέτης και την 
δηµοπράτηση του υπολειποµένου τµήµατος του έργου για την οποία απαιτείται επειγόντως η 
ανάθεση της ΜΕΟΑ του έργου, ως αναπόσπαστο παράρτηµα της ΜΠΕ, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011, δεδοµένου ότι ένα τµήµα του έργου ανήκει σε 
περιοχή «NATURA 2000», ενώ επιπλέον η  Π. Ε. Θεσπρωτίας δεν έχει υπερβεί µε αναθέσεις 
µελετών το όριο του 10% των πιστώσεων του τρέχοντος έτους για ανάθεση συµβάσεων 
µελετών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 95519/3610/30-10-2012 έγγραφο της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας  
«Συντήρηση εξοπλισµού  Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3673/06-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99853/3844/06-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 15.000,00 € για το έργο: 
«Συντήρηση εξοπλισµού Αντλιοστασίου Βίγλας». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του υπόψη έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 12.189,13 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 15.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
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οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3633/05-10-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1348/13-11-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση εξοπλισµού Αντλιοστασίου 
Βίγλας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
12.189,13 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 15.000,00 €, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3673/06-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3633/05-10-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3672/06-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99850/3843/06-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 30.000,00 € για το έργο: 
«Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του υπόψη έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 24.290,24 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
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οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3643/05-11-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1349/13-11-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης 
άλατος», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
24.290,24 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 €, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3672/06-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3643/05-11-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση κοίτης χειµάρρων πεδινής ζώνης», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε 
ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3708/09-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100880/09-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 80.000,00 € για το έργο: 
«Αποκατάσταση κοίτης χειµάρρων πεδινής ζώνης». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 65.033.41 € και συνολικής δαπάνης µε 
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αναθεώρηση και ΦΠΑ 80.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3683/07-11-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1350/13-11-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης χειµάρρων 
πεδινής ζώνης», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) 65.033.41 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 80.000,00 €, 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3708/09-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3683/07-11-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
101389/3910/13-11-2012 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 δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
αριθ. 1894/05-06-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για τον καθαρισµό 
ερεισµάτων δρόµου και αποκατάσταση της ορατότητας από ανεπιθύµητη βλάστηση στο 
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (πεδινό επαρχιακό τµήµα).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  

9. Την αριθ. 1894/05.06.12 Α∆Α:Β4Λ97Λ9-Ω7Σ Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για 
την έγκριση µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων ιδιωτικού χορτοκοπτικού µηχανήµατος 
για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση ορατότητας στο πεδινό 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας.  
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10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3598/31-10-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98948/3772/02-11-2012 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 οδικό επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (πεδινό 
τµήµα), µε ωριαία αποζηµίωση 50,00€ (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι του ποσού των 
7.872,00 € (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 Π.Ε. Άρτας ονοµασία 
έργου καθαρισµός ερεισµάτων δρόµου οδικού δικτύου από θάµνους, χόρτα, 
κλαδιά δένδρων κ.λ.π.». 

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, αλλά και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν για την αποκατάσταση βατότητας 
ή και ορατότητας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. 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 33/1351/13-11-2012) 

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 € 7.872,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
ιδιοκτησίας Ευάγγελου Γείτονα, για την εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισµό ερεισµάτων δρόµου, 
την αποκατάσταση της ορατότητας και την άρση της επικινδυνότητας από ανεπιθύµητη 
βλάστηση στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας (πεδινό επαρχιακό τµήµα), σύµφωνα µε την αριθµ. 
1894/05.06.12 Α∆Α:Β4Λ97Λ9-Ω7Σ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, περί έγκρισης 
µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων ιδιωτικού χορτοκοπτικού µηχανήµατος για την κοπή της 
ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση ορατότητας στο πεδινό επαρχιακό οδικό δίκτυο 
της Π.Ε. Άρτας: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
Χρονικό 
διάστηµα 

Αριθ. κυκλ. 
µηχανήµατος 

Ώρες 
εργασίας 

Τιµή ώρας ∆απάνη (€) 

22/06/12 – 
02/07/12 

ΑΜ 51840 &  
ΜΕ 113661 

128 50,00 6.400,00 

   ΦΠΑ 23% 1.472,00 

   Σύνολο 7.872,00 

     

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

     

Ηµεροµηνία 
Αριθ. κυκλ. 

µηχανήµατος  
Ώρες  

εργασίας 
Τόπος εργασίας 

22-06-12 ΜΕ 113661 8 ∆ρόµος “Πασά” 
23-06-12 ΑΜ 51840 8 ∆ρόµος “Πασά” 
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23-06-12 ΜΕ 113661 8 ∆ρόµος “Πασά” 
24-06-12 ΑΜ 51840 8 ∆ρόµος “Πασά” 
24-06-12 ΜΕ 113661 8 ∆ρόµος “Πασά” 

25-06-12 ΑΜ 51840 8 Άρτα - Σαλαώρα 

26-06-12 ΑΜ 51840 8 Άρτα - Σαλαώρα 

27-06-12 ΑΜ 51840 8 Άρτα - Σαλαώρα 

28-06-12 ΑΜ 51840 8 Άρτα - Νεοχώρι 

28-06-12 ΜΕ 113661 8 Άρτα - Νεοχώρι 

29-06-12 ΑΜ 51840 8 Άρτα - Νεοχώρι 

29-06-12 ΜΕ 113661 8 Άρτα - Νεοχώρι 

30-06-12 ΑΜ 51840 8 Εθνική οδός - Κόπραινα 

30-06-12 ΜΕ 113661 8 Εθνική οδός - Κόπραινα 

01-07-12 
ΜΕ 113661 8 Περάνθη –Λουτρότοπος - 

Κοµµένο 

02-07-12 ΑΜ 51840 8 Καµπή – Αµµότοπος 

 Σύνολο: 128  

 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων της διακήρυξής 
του, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 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, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 3894/08-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100850/3876/09-11-2012 
στον φάκελο 17/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων για την ασφαλιστική κάλυψη των 
αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
έτους 2013 και την έγκριση των όρων της επισυναπτόµενης στην εισήγηση, διακήρυξης. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1352/13-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο, 
για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας καθώς και των όµοιων της πρώην ∆ΕΣΕ που 
µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2013, συνολικού 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899 «Λοιπές Αµοιβές») και   

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
µε τα Παραρτήµατα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Ασφαλιστικές Καλύψεις, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: 
Πίνακας Οχηµάτων / ΜΕ προς Ασφάλιση,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Σχέδιο Σύµβασης), όπως 
αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, 
αριθµ. πρωτ. 3894/08-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

..................................................................................................................................  
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου για την 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης µε δικές του διαδικασίες, για τις υπηρεσίες 
αρµοδιότητάς του στην Π.Ε. Άρτας, για τη χρονική περίοδο 2012-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 3894/08-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100850/3876/09-11-2012 
στον φάκελο 17/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 08-11-2012 Πρακτικό  της 
Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών για τη 
διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας έτους 2012, που συγκροτήθηκε µε 
την αριθµ.4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
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το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆-
Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου όπως προχωρήσει στην διαδικασία ανάδειξης προµηθευτή 
σε πετρελαιοειδή για τις υπηρεσίες αρµοδιότητας του ΟΑΕ∆ (ΒΝΣ Άρτας και ΕΠΑΣ 
Άρτας)  για την περίοδο 2012-2013, βάσει του από 07-11-2012 αιτήµατός του και αφού 
έλαβε υπόψη την παρ. 6 του αρθ. 13 του Ν.2503/97, τις τοποθετήσεις των µελών µε το 
σκεπτικό ότι καλύτερα να γίνει διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού από την ανωτέρω 
Υπηρεσία καθότι έχουν άµεση επαφή των αναγκών σε πετρελαιοειδή για τις υπηρεσίες 
αρµοδιότητας του ΟΑΕ∆. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1353/13-11-2012) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου για την 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης µε δικές του διαδικασίες, για τις υπηρεσίες αρµοδιότητάς 
του (ΒΝΣ Άρτας και ΕΠΑΣ Άρτας) στην Π.Ε. Άρτας, για τη χρονική περίοδο 2012-2013, βάσει 
του από 07-11-2012 αιτήµατός του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ 
(αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, και βάσει του 
από 08-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 
προσφορών για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας, µε το οποίο η 
Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης. 
..................................................................................................................................  
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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. 3894/08-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100850/3876/09-11-2012 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 33/1354/13-11-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ



 - 89 - 

προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

................................................................................................................................................... 
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 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

072.0869 
Αµοιβές για συντήρηση 
και επισκ. λοιπού 
εξοπλισµού 

143,20 
∆απάνη για καθαρισµό χαλιών της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

072.1723 Προµήθεια Η/Υ & λοιπού 
συναφούς εξοπλισµού 

3.938,69 

∆απάνη για προµήθεια τριών (3) 
εκτυπωτών για τη ∆/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών από τον προµηθευτή «Bull-
Ολοκληρωµένες Λύσεις Πληροφορικής 
Α.Ε.» ο οποίος υπέβαλλε την µοναδική 
προσφορά διότι έχει το απαραίτητο 
λογισµικό και σύµβαση µε το Υπουργείο 
Μεταφορών. 
∆απάνη για αγορά (τριάντα) 30  µελανών 
για τη ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 
από τον προµηθευτή «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» ο οποίος υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών και αγορά τεσσάρων (4) 
τόνερ για τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής από τον προµηθευτή 
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» ο 
οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ 
τριών (3) κλειστών προσφορών. 

ΣΥΝΟΛΟ 4.081,89  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 
δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-
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 των επί µέρους µελετών: Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Μελέτη Σήµανσης – 
Ασφάλισης και Τεύχη ∆ηµοπράτησης, στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας 
Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα), αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  «∆. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης 
κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την  
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, 
του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89) και την Εγκύκλιο 38/2005 του  
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

6. Την αριθµ. 32/959/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
επί µέρους µελέτες: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση, Οριστική Γεωλογική µελέτη, 
Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων, στα πλαίσια της 
Μελέτης του θέµατος. 

7. Την αριθµ. 13/509/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν επί 
µέρους µελέτες: Οριστική µελέτη οδοποιίας και ισόπεδων κόµβων, Προµελέτη Τεχνικών Έργων, 
Οριστική µελέτη υδραυλικών έργων, Κτηµατολόγιο (Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και 
Κτηµατολογικοί Πίνακες), Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου, στα πλαίσια της Μελέτης του θέµατος.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97946/4410/02-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
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αρ. πρωτ. 98862/3771/02-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « ….. 18. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 42779 / 1986 / 15-05-2012 έγγραφο της 
Υπηρεσίας µας κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο µελετητή η προαναφερόµενη Απόφαση και εδόθη 
εντολή για την εκπόνηση και υποβολή στην Υπηρεσία των επί µέρους µελετών του θέµατος. 19. Η 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζα , αναφέρει ότι ο ανάδοχος υπέβαλε την  29-06-2012 τις 
επί µέρους µελέτες του θέµατος, για την έγκριση των οποίων εισηγείται η Υπηρεσία µας. 20. Η 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας , αναφέρει ότι ο ανάδοχος υπέβαλε συµπληρωµατικά 
την  25-09-2012 το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, που συµπληρώνει και προσαρµόζει το από 
29-06-2012 υποβληθέν στα πλαίσια των συµβατικών του υποχρεώσεων Τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών µαζί µε τα λοιπά Τεύχη δηµοπράτησης, και το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια των 
ισχυουσών από 30-07-2012 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ( σχετική η υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ∆ / ΟΙΚ 
/ 273 / 17-07-2012 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 2221 / Β / 30-07-2012) χωρίς να επηρεάζει τα τεύχη 
του Τιµολογίου εργασιών και του Προϋπολογισµού του έργου και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, για 
την έγκριση των οποίων τευχών δηµοπράτησης εισηγείται η Υπηρεσία µας.». Κατόπιν των 
ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των επί µέρους µελετών, η οποία κρίνεται 
επιβεβληµένη για την ολοκλήρωση της µελέτης του θέµατος και που εκπονήθηκαν στα πλαίσια των 
συµβατικών υποχρεώσεων της µελέτης και στα πλαίσια των ισχυουσών προδιαγραφών εκπόνησης 
µελετών (σύµφωνα µε το Π.∆. 696 / 74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515 / 89), στα πλαίσια 
των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών ∆ηµοσίων Έργων (σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες τεχνικές 
προδιαγραφές ∆ηµοσίων Έργων (µε βάση την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ ΟΙΚ / 273 / 17-07-2012 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β/ 30-07-2012) και σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 38/2005 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). 
Επιπλέον σηµειώνει ότι: Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων µε την υπ’ αριθµ. 7/27-09-
2012 (θέµα 6ο) Πράξη γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης των επί µέρους µελετών της 
µελέτης του θέµατος». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, σηµείωσαν ότι είναι άµεσης προτεραιότητας η ολοκλήρωση των 
µελετών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης του έργου που είναι ζωτικής σηµασίας για την 
περιοχή, για την οδική σύνδεση των νοµών Πρέβεζας και Ιωαννίνων, ένα έργο που η υλοποίησή 
του είχε εξαγγελθεί πολλά χρόνια πριν και από τις δύο πρώην Ν.Α., χωρίς όµως ακόµη να έχει 
προχωρήσει.   

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 33/1355/13-11-2012) 

Εγκρίνει τις επί µέρους µελέτες: Οριστική Μελέτη Τεχνικών Έργων, Μελέτη Σήµανσης – Ασφάλισης και 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης, στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ 
018/3 Ηπείρου µε Κ.Α. 2006ΜΠ0183001, µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας 
(Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα)», που εκπονήθηκαν στα 
πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων της µελέτης και στα πλαίσια των ισχυουσών προδιαγραφών 
εκπόνησης µελετών από τα ανάδοχα συµπράττοντα Γραφεία [«∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  
– ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. 
– ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ], σύµφωνα και µε την αριθµ. 7/27-09-2012 (Θέµα 6ο) Πράξη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Ηπείρου, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης των 
ως άνω επί µέρους µελετών. 
..................................................................................................................................................... 
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. 33/2012 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 
δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-
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 36ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιπιάδας», 
αναδόχου Κ/ξίας ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.- Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, µέχρι την 
31-12-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97319/4381/08-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
101346/3909/12-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα: « 1. Προέγκριση 
παράτασης προθεσµίας από Ενδιάµεση διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου 2. Εισήγηση 
Παράτασης. 3. Τις από 08-03-2012, 10-05-2012 και 26-06-2012 αιτήσεις της αναδόχου 
κοινοπραξίας για παράταση προθεσµίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου. 4. Γνωµοδότηση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π. Ε. Πρέβεζας 5. Την από 14-05-2012 αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων όµορων ιδιοκτητών. 6. Την µε αριθµό 223/2012 απόφαση του µονοµελούς 
πρωτοδικείου Άρτας 7. Πρακτικό παράδοσης παραλαβής του κτηρίου. 8. Το µε αρ. πρωτ., 
21853/975/ 15-3-2012, έγγραφό µας για προσωρινή µεταστέγαση των µαθητών και εκπαιδευτικών 
του σχολείου 9. Το µε αρ. πρωτ., 38815/1769/ 3-5-2012, έγγραφό µας για άµεση έναρξη εργασιών. 
».  

Στην εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, αναφέρονται τα εξής:  

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ



 - 93 - 

« …. Θέτουµε υπόψη σας τα παρακάτω:  
 1.   α) Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ¨ΕΣΠΑ 2007-2013 ¨. 
β) Μεταξύ της διευθύντριας της ∆. Τ. Υ. Ν. Α. Πρέβεζας και του νόµιµου εκπροσώπου της 
αναδόχου Κ/Ξ ΣΤΙΒΟΣ - Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Ε. – ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπογράφηκε στις 30/12/2011 το εργολαβικό συµφωνητικό για ποσό 1.252.410,32 
Ευρώ µε  το Φ. Π. Α.. 
γ) Το έργο σύµφωνα µε την Ε. Σ. Υ. προβλέπεται   να περαιωθεί µέχρι τις 30/06/2013. 
δ) Η έναρξη των εργασιών του έργου του θέµατος έγινε µετά την παράδοση του κτηρίου από τον 
διευθυντή του σχολείου στον ∆ήµο Ζηρού µε το µε αριθµό πρωτοκόλλου 9873 / 27 - 04 - 2012 
πρακτικό παράδοσης και παραλαβής.  
Η ανάδοχος κοινοπραξία εγκαταστάθηκε µετά το έγγραφο της Υπηρεσίας µας µε αριθµό 
πρωτοκόλλου  38815/03-05-2012, την 07-05-2012. 
Με την έναρξη των εργασιών από την ανάδοχο κοινοπραξία και συγκεκριµένα την 14 – 05 – 2012 
ασκήθηκε από όµορους ιδιοκτήτες αίτηση ασφαλιστικών µέτρων για την νοµιµότητα της 
οικοδοµικής άδειας και οι εργασίες σταµάτησαν έως την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το 
µονοµελές πρωτοδικείο Άρτας (τµήµα ασφαλιστικών µέτρων) µετά από δηµόσια συνεδρίαση στο 
ακροατήριο την 01 – 06 -2012,  µε την µε αριθµό 223/2012 απόφαση που ανακοινώθηκε την 20 – 
06 -2012 και δηµοσιεύτηκε την 21-06-2012, απέρριψε την αίτηση όµορων ιδιοκτητών.   
2.   Η Ανάδοχος Κ/ξία του έργου µε τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ 
ΣΤΟ 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ» υπέβαλε την µε αριθµό πρωτοκόλλου 
21853/975/ 08-03-2012 αίτηση για την µεταστέγαση των µαθητών και του εξοπλισµού του 
σχολείου προκειµένου να αρχίσει άµεσα εργασίες. Στο ίδιο έγγραφο αιτείτε να χορηγηθεί συνολική 
παράταση προθεσµίας.  Επίσης υπέβαλε τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 41539/1923/ 10-05-2012 και 
57174/2708/ 26-06-2012 αιτήσεις παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του παραπάνω 
έργου. 
3.  Κατά την ανάδοχο Κ/ξία η περαίωση του έργου µέσα στην παραπάνω προθεσµία δεν 
καθίσταται δυνατή λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε µεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των 
εργασιών και έτσι αδυνατούσε στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να εφαρµόσει το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα. Για τους παραπάνω λόγους  ζητεί παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου,  
µέχρι 31/12/2013, χωρίς δικαίωµα έγερσης πρόσθετης αποζηµίωσης (πλην της νόµιµης 
αναθεώρησης). 
4. Οι Επιβλέποντες  Μηχανικοί θεωρούν ότι  οι παραπάνω λόγοι είναι σωστοί (όπως αναφέρονται 
αναλυτικά στις από 10-05-2012 και 26-06-2012 αιτήσεις παράτασης προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών του παραπάνω έργου της αναδόχου κοινοπραξίας) και προτείνουν να χορηγηθεί 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31/12/2013….. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1356/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιπιάδας», αναδόχου Κ/ξίας 
ΣΤΙΒΟΣ – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.- Γιαννούλης Απόστολος Γεωργίου, µέχρι την 31-12-2013, µε 
αναθεώρηση, βάσει και της σχετικής σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της παράτασης προθεσµίας  περαίωσης του έργου.    
................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 37ο 

Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία Γερµανών και Αµερικανών δηµοσιογράφων 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 Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2208/08-11-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100988/3879/09-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία: α) 
Γερµανών δηµοσιογράφων οι οποίοι θα ξεναγηθούν στην Πρέβεζα στις 15 Νοεµβρίου και 
β) δύο Αµερικανών τηλεοπτικών συντελεστών για την παραγωγή τηλεοπτικής εκποµπής οι 
οποίοι θα φιλοξενηθούν στην Πρέβεζα στις 16 και 17 Νοεµβρίου 2012 . Η προβολή που θα 
επιτευχτεί από τις παραπάνω δράσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι οι δηµοσιεύσεις- 
παρουσίαση θα γίνουν σε ΜΜΕ µε µεγάλη δηµοτικότητα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 33/1357/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.100,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικού έτους 2012 ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845 για την φιλοξενία δυο οµάδων 
δηµοσιογράφων, που θα πραγµατοποιήσουν περιήγηση στην Ήπειρο και θα ξεναγηθούν και 
στο νοµό Πρέβεζας, δεδοµένου ότι η προβολή που θα επιτευχτεί από τις παραπάνω δράσεις 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική, διότι οι δηµοσιεύσεις - παρουσίαση θα γίνουν σε ΜΜΕ µε µεγάλη 
δηµοτικότητα, ήτοι: α) δηµοσιογράφων από τη Γερµανία, που θα ξεναγηθούν στην Πρέβεζα 
στις 15 Νοεµβρίου και β) δύο τηλεοπτικών συντελεστών για την παραγωγή τηλεοπτικής 
εκποµπής από την Αµερική, που θα φιλοξενηθούν στην Πρέβεζα στις 16 και 17 Νοεµβρίου 
2012. Η ως άνω δαπάνη θα καλύψει τέσσερα γεύµατα και αναµνηστικό δώρο µε τοπικά 
προϊόντα. 

................................................................................................................................................... 
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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 38ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για τη συντήρηση της 
Εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου Γλυκής και των παρακαµπτήριων οδών αυτής, στην Π.Ε. 
Πρέβεζας προϋπολογισµού δαπάνης € 13.776,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό 
οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας 
έτους 2012». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό 
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δίκτυο  καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 
2012», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 99610/4447/06-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 100648/3875/09-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…… Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση 
Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει την συντήρηση της Εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου Γλυκής 
και των παρακαµπτήριων οδών ήτοι καθαρισµός χαντακιών, τεχνικών, κοπή δένδρων 
θάµνων κλπ. Επειδή οι παρεµβάσεις αυτές θεωρούνται επείγουσες λόγω του ερχόµενου 
χειµώνα απαιτείται η µίσθωση µιας περιστρεφόµενης τσάπας, µιας τσάπας G C B και ενός 
τριαξονικού φορτηγού. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τα εξής: 1.Εγκριση 
µίσθωσης µιας περιστρεφόµενης τσάπας  µε αριθµ.ΜΕ96172 για 80 ώρες, µιας τσάπας 
GCB µε αριθµME 24560  για 80 ώρες και ενός τριαξονικού φορτηγού µε αριθµό ΡΖΗ 6745 
για 80 ώρες. Ιδιοκτησίας  Χρήστου Χριστιά 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 13.776,00. € µε 
Φ.Π.Α.(τσάπα περιστρεφόµενη 80ωρ.χ50€/h=4.000,00 , τσάπα GCB 80 ωρ.χ40€=3.200€, 
φορτηγό τριαξονικό 80ωρ.χ50€/h=4.000,00) =11.200,00x23%ΦΠΑ=13.776,00€. Η δαπάνη 
θα καλυφθεί από το Περιφερειακό πρόγραµµα ΚΑΠ/2012 και συγκεκριµένα από το έργο: 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και 
βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών του Ν. Πρέβεζας».….. ». 

8. 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, αλλά και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν. 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 33/1358/13-11-09-2012) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την συντήρηση της Εθνικής οδού 19 Αρχαγγέλου 
Γλυκής και των παρακαµπτήριων οδών αυτής, και επειδή οι παρεµβάσεις αυτές θεωρούνται 
επείγουσες λόγω του ερχόµενου χειµώνα προκειµένου να αποφευχθούν πληµµυρικά 
φαινόµενα, τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Χρήστου Χριστιά, ο 
οποίος έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, για 
την εκτέλεση εργασιών καθαρισµού και συντήρησης της ως άνω οδού, ήτοι καθαρισµό 
χαντακιών, τεχνικών, κοπή δένδρων θάµνων κλπ, τη χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων:  

Α) περιστρεφόµενη τσάπα, µε αριθµ. κυκλ. ΜΕ96172, που θα εργασθεί για 80 ώρες,  

Β) τσάπα GCB, µε αριθµ. κυκλ. ΜΕ24560, που θα εργασθεί για 80 ώρες και 

Γ) τριαξονικό φορτηγό, µε αριθµ. κυκλ. ΡΖΗ6745, που θα εργασθεί για 80 ώρες 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 11.200,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 13.776,00 € µε ΦΠΑ, για την 
πληρωµή των εργασιών που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, 
ιδιοκτησίας Χρήστου Χριστιά, {ήτοι Α) περιστρεφόµενη τσάπα για 80 ώρες δηλαδή 80hx 
50€/h=4.000,00 € χωρίς ΦΠΑ Β) τσάπα GCB για 80 ώρες δηλαδή 80hx40€=3.200,0 € 
χωρίς ΦΠΑ και Γ) τριαξονικό φορτηγό για 80 ώρες δηλαδή 80hx50€/h=4.000,00 € χωρίς 
ΦΠΑ}, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισµού και συντήρησης της Εθνικής οδού 19 
Αρχαγγέλου Γλυκής και των παρακαµπτήριων οδών αυτής, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ



 - 98 - 

οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας  έτους 
2012». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. 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 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. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 39ο 

Έγκριση µετακίνησης των: α) Νάση Φρίξου β) Κιτσαντά Αθανασίου και γ) Παππά 
Αποστόλου, υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του 
Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, 
έργο «RE.HERB» που θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Τρίτη 
20/11/2012.  

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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 100411/451/08-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 100666/3870/08-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης των υπαλλήλων της Π. 
Ε. Πρέβεζας: α) Φρίξου Νάση  β) Αθανασίου Κιτσαντά και γ) Απόστολου Παππά για τη 
συµµετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος 
INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Τρίτη 20-11-2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.   
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1359/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των: α) Φρίξου Νάση  β) Αθανασίου Κιτσαντά και γ) Απόστολου 
Παππά, υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του 
Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο 
«RE.HERB» που θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Τρίτη 20-11-2012, 
καθώς και τη σχετική δαπάνη για την εκτός έδρας µετακίνηση των ανωτέρω υπαλλήλων, 
συνολικού ποσού € 300,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε κωδικό έργου 
2012ΕΠ31880017 και τίτλο: «RE.HERB - Recording, documentation, promotion and 
distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products »  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ. 

� 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 διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα 
αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του 
τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν 
πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 40ο 

Έγκριση µετακίνησης του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικ/κού 
– Οικ/κού Π.Ε. Πρέβεζας στην Κατερίνη, για την παρακολούθηση του Συνεδρίου που 
διοργανώνει η εταιρεία «Open Technology services – OTS», από 15 έως 17-11-2012 µε 
θέµα «Σχεδιασµός – οργάνωση – διοίκηση – λειτουργία και πληροφοριακά συστήµατα 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 100782/3575/09-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 101255/3885/12-11-2012 στον φάκελο 17/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταµένου της ∆/νσης 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού Π.Ε. Πρέβεζας στην Κατερίνη, για την παρακολούθηση του Συνεδρίου 
που διοργανώνει η εταιρεία «Open Technology services – OTS», από 15 έως 17-11-2012 
µε θέµα «Σχεδιασµός – οργάνωση – διοίκηση – λειτουργία και πληροφοριακά συστήµατα 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1360/13-11-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Απόστολου Καλόγηρου, Προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας στην Κατερίνη, για την παρακολούθηση του Συνεδρίου που 
διοργανώνει η εταιρεία «Open Technology services – OTS», από 15 έως 17-11-2012 µε θέµα 
«Σχεδιασµός – οργάνωση – διοίκηση – λειτουργία και πληροφοριακά συστήµατα Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και την προκαλούµενη δαπάνη ποσού € 450,00 σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) έτους 2012 
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 0515 και 0711). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του στη 
συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια/συνέδρια που διοργανώνουν 
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς τη 
διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 33/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 101389/3910/13-11-2012 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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από 
κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισµού € 
11.000.000,00 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Ν.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.  

7. Την αριθµ. 27/1126/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 372943, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
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84642/8382/21-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
του έργου, µε την αρ. 62364/6082/12-07-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων και βάσει του αρ. πρωτ. 3418/22-08-2012 έγγραφου της  Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη 
για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 101484/10102/13-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 101936/3917/13-11-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, που θα διενεργηθεί την 27-11-2012, Α) από υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ 
Π.Ε. Ιωαννίνων που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή 
τους στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα 
από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 13-11-2012 Πρακτικό που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους της ΠΕ∆  Ηπείρου, του 
ΣΕ∆Ε Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα 
Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν µε τα αντίστοιχα, αριθµ. πρωτ. 627/23-10-2012 έγγραφο της 
ΠΕ∆ Ηπείρου, αριθµ. πρωτ. 863/07-11-2012  έγγραφο του ΣΕ∆Ε Ιωαννίνων – 
Θεσπρωτίας και αριθµ. πρωτ. 1468/12-11-2012  έγγραφο του ΤΕΕ - Τµήµα Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 33/1361/13-11-2012)  

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Κοζάνης», προϋπολογισµού € 11.000.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 372943: 
Α) από υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού του 
έργου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Ιωαννίνων κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης»του Ν.4024/2011 και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 13-11-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και 
Β) από τους εκπροσώπους της ΠΕ∆ Ηπείρου, του ΣΕ∆Ε Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας και του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, όπως ορίσθηκαν µε τα αντίστοιχα, αριθµ. 
πρωτ. 627/23-10-2012 έγγραφο της ΠΕ∆ Ηπείρου, αριθµ. πρωτ. 863/07-11-2012  έγγραφο 
του ΣΕ∆Ε Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας και αριθµ. πρωτ. 1468/12-11-2012  έγγραφο του ΤΕΕ - 
Τµήµα Ηπείρου,  

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

1. ∆ηµουλά Ελένη, Πολιτικό Μηχανικό ως Πρόεδρο 

2. Μπότη Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό  

3. Σιώµο Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό 

4. Ζέρβα Χρήστο, Εργοδηγό ΤΕ  

5. Γκόγκο Κων/νο, εκπρόσωπο ΠΕ∆ Ηπείρου 

6. Κοσµά Αλέξανδρο, εκπρόσωπο ΣΕ∆Ε Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας 

7. Κατσιµπόκη Μιχαήλ, εκπρόσωπο ΤΕΕ – Τµήµα Ηπείρου  

Αναπληρωµατικά µέλη 
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1. Γιαννούση Ιωάννη, Τοπογράφο Μηχανικό 

2. Βούρδα Περικλή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

3. Μπότη Κων/νο, Πολιτικό Μηχανικό 

4. Μπάγκα Χριστόφορο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ 

5. Τζίµα Λάµπρο, εκπρόσωπο ΠΕ∆ Ηπείρου 

6. Σιόρεντα Παναγιώτη, εκπρόσωπο ΣΕ∆Ε Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας 

7. Ζαρµπαλά Θανάση, εκπρόσωπο ΤΕΕ – Τµήµα Ηπείρου 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
27/1126/21-09-2012 ο οποίος κατέθεσε την πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και 
το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο 
προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή.  
.............................................................................................................................................. 
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 

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7Λ9-ΙΚΗ



 - 106 - 

 

             
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα   13  Νοεµβρίου  2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
της επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – 
Αγ. Μαρίνα - Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», που θα διενεργηθεί στις 27/11/2012 

Σήµερα την 13 Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄π.µ., στο γραφείο 321 της ∆.Τ.Ε. Π.Ε 
Ιωαννίνων  παρουσία των: 

1. Αγαθής Βλαχιώτη, Αν. ∆/ντριας Τεχνικών Έργων Π.Ε Ιωαννίνων, 

2. Ελένης Νικολού, Αν.Πρ/νης Τ.∆.Π. ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων  και  

3. Βασίλειου Οικονόµου , Αν.Πρ/νου Τ.Σ.Ε.  ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων,  

 
διεξήχθη η κλήρωση των τεσσάρων τακτικών και των τεσσάρων αναπληρωµατικών µελών για τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισµού του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από 
κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα - Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης» σύµφωνα µε το άρθρο 26 του 
Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-
11-2011) απόφασης του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που βάσει της αρ. 5/122/13-02-2012 απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας 
Ηπείρου, πληροί τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή του στο εν λόγω συλλογικό όργανο. 
 Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. ∆ηµουλά Ελένη, Πολ.Μηχ. 

β. Μπόττης Μιχαήλ, Πολ.Μηχ. 

γ. Σιώµος Γεώργιος, Τοπ.Μηχ. 

δ. Ζέρβας Χρήστος, Εργοδηγός ΤΕ 

Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά:  

α. Γιαννούσης Ιωάννης, Τοπ.Μηχ. 

β. Μπότης Κων/νος, Πολ.Μηχ. 

γ. Ζέκκα Ελευθερία, Πολ.Μηχ. 

δ. Μπάγκας Χριστόφορος, Πολ.Μηχ.ΤΕ 

 Ιωάννινα  13/11/2012 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Αγαθή Βλαχιώτη 
   
 2. Ελένη Νικολού 
   
 3. Βασίλειος Οικονόµου 
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