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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/28-11-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός 
Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη 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. 104709/3992/26-11-2012 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. 
104709/3992/26-11-2012 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 χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου  «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας 
λυµάτων του ∆ήµου Αράχθου», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων 
«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε./ INTEREG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», µέχρι την 31-03-2013. 

2. Έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας 
λυµάτων του ∆ήµου Αµβρακικού», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων 
«ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ “ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.”/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ/ ΛΙΟΥΜΠΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», µέχρι την 31-03-
2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και 
συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 
24-12-2012. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», µέχρι την 31-01-2013. 

5. Απόφαση επί της από 24-09-2012 ένστασης του Ευγένιου Παππά Ε∆Ε, αναδόχου του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης 9ης επαρχιακής οδού 
στη θέση «Λεπάδι» από κατολίσθηση», κατά της σιωπηρής απόρριψης από τη 
∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. της αριθ. πρωτ. 51162/4996/8-06-2012 αίτησης του αναδόχου. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο 
τµήµα διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, µέχρι την 31-01-2013. 

7. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-11-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 69.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

8. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «∆ιαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της 
Φυσικής Κληρονοµιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙ∆ΙΑ» “Interactive Digital 
Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting - THIROPEDIA” του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, µε κωδικό 
έργου Ι1.31.18. 

9. Έγκριση των αριθµ. 5,6,7 & 8/13-11-2012 Πρακτικών (αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των δράσεων: «∆ιαχείριση, 
Συντονισµός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού 
Τουρισµού, συνολικού προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: 
∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border 
Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

10. Έγκριση των αριθµ. 1&2/25-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και 3/14-11-
2012 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού προϋπολογισµού € 

ΑΔΑ: Β45Χ7Λ9-82Β



 - 3 - 

78.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των 
Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε το 
ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα 
– Ιταλία 2007-2013 

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

12. Έγκριση µετακίνησης του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών, για τη συµµετοχή του στη σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί την 27-11-2012 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «∆ιαδικασίες ελέγχου κατά 
την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδικοινοτική διακίνηση». 

13. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε Ιωαννίνων, στο Αγρίνιο την 04-12-2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για 
συνάντηση εργασίας µε στελέχη και µέλη της Οµάδας Παραγωγών Αρωµατικών και 
Φαρµακευτικών Φυτών Αιτωλοακαρνανίας, προκειµένου να µεταφερθεί τεχνογνωσία και 
εµπειρίες από την καλλιέργεια των παραπάνω φυτών, µε απώτερο σκοπό τη διερεύνηση 
της δυνατότητας καλλιέργειας των φυτών αυτών και στην Π. Ε Ιωαννίνων. 

14. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών 
(διαδικασία εργατικών διαφορών), για τη συζήτηση της από 19-04-2012 και µε αριθµό 
κατάθεσης 824/2012 αγωγής της Αναγνωστοπούλου Χαρίκλειας και λοιπών, κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

15. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων. 

16. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

17. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση διηµέρου εορταστικών 
εκδηλώσεων µε το Σύλλογο Κρητών Ηπείρου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

18. Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού 
οδικού δικτύου του Νοµού (Γκρίµποβο), προϋπολογισµού δαπάνης € 9.850,00 πλέον 
ΦΠΑ. 

19. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 25-10-2012, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 97432/4071/29-10-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα 
καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

20. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην 
Αθήνα, για  συνάντηση εργασίας µε τους Γ.Γ. των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εσωτερικών 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

21. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων και της επετείου της 
Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

22. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο 
επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

24. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης της απολογιστικής δαπάνης της 
ασφάλτου) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας 
Λεπιανών», αναδόχου Εταιρείας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». 
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25. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, 
των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 
(µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαµπος», αναδόχου 
Ιωάννη Καλλία Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-2012. 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής 
Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουµέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες – Βουλγαρέλι) Β΄ φάση 
(τµήµα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσµάς)» αναδόχου Κοινοπραξίας Ιωάννης Τσιρώνης – 
Χριστόδουλος - Ζιάβρας, µέχρι την 30-06-2013. 

27. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και 
κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε 
ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η ορισθείσα για την 20-11-2012 δηµοπρασία δεν διεξήχθη λόγω των 
κινητοποιήσεων των εργαζοµένων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

28. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης τµήµατος τεχνικού στο 5ο 
χλµ (από γέφυρα Πλάκας) στον επαρχιακό δρόµο αριθµ. 22 «Άγναντα προς Πλάκα και 
Ιωάννινα» λόγω επικινδυνότητας κατάρρευσης του οδοστρώµατος µετά τις πληµµύρες 
στις 22-28/10/2012, σύµφωνα µε την αριθµ. 3605/01-11-2012 Α∆Α:Β42Α7Λ9-ΚΗ4 

απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας. 

29. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας. 

30. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

31. Έγκριση παράτασης της σύµβασης µίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας Ευαγγελίας & 
Βασιλικής Ζήκου,  για τη στέγαση των γραφείων και του αρχείου (αποθήκη) της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας. 

32. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», αναδόχου 
Κ/Ξ  «Ν. ΚΑΣΣΑΒΟΣ - Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», µέχρι την 25-04-2013. 

34. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 
οδικού τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», αναδόχου 
Αλεξάνδρου Λαϊνα.  

35. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – τεχνικά επί της 8ης 
επαρχιακής οδού», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Μακρής & Σία Ο.Ε.». 

36. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Καθαρισµός 1ης και 2ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού δαπάνης € 
12.300,00 µε ΦΠΑ, 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» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

37. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για τη συντήρηση της 8ης 
επαρχιακής οδού στην Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισµού δαπάνης € 14.022,00 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 του Ν. Πρέβεζας». 

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

39. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
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40. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, ηµερίδας µε θέµα τον αλκοολισµό και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

41. Έγκριση τροποποίησης της σύµβασης προµήθειας καυσίµων κίνησης για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

42. Έγκριση του από 26-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση 
Φλάµπουρα», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, όπου δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας 
δηµοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

43. Έγκριση διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

44. Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε 
ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-
6-2013. 

45. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη χειµερινή 
περίοδο, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στον προµηθευτή 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και ανάκληση της σχετικής αριθµ. 30/1265/24-10-2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών 
της, δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση του από 27-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 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, όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος 
για επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

2. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής του αριθµ. ΚΗΟ 9101 εκχιονιστικού µηχανήµατος της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

3. Έγκριση µετακίνησης των  υπαλλήλων του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Φούκη Σοφίας και 
Ηγουµενίδου Βασιλικής, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συµµετοχή τους στο 
συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 - Τρίτη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 
3», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 03-12-2012. 

4. Απόφαση επί της από 01-10-2012 ένστασης του Κων/νου Κούγκουλη Ε∆Ε, κατά του 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού Καλαρρύτες – Όρια νοµού», προϋπολογισµού € 60.000,00  µε ΦΠΑ και 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

5. Έγκριση της γεωτεχνικής µελέτης και έρευνας της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 
018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα γραφεία 
Μελετών:  ["ΕΠΤΑ Α.Ε." ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε." - 
"ENVIROPLAN A.E." - ""ENVIC" ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." - "ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η" - "∆ΕΡΕΚΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ"]. 
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6. Έγκριση των Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012 και Νο3/09-11-2012 Πρακτικών της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των 
δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC 
AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 
51.650,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

7. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή και 
ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 
73.800,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η ορισθείσα για την 27-11-2012 δηµοπρασία δεν 
διεξήχθη, λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας.  

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 13-11-
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και 
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Αράχθου», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε./ INTEREG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», µέχρι την 31-03-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την αριθ. 
35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. πρωτ. 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία 
εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

6. Την από 01-07-2011 µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και 
∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 95402/9457/12-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 102210/3920/14-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση της αιτούµενης 3ης παράτασης προθεσµίας εκπόνησης της 
µελέτης του θέµατος, µέχρι 31-03-2013, ενώ οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου 
των διάφορων κατηγοριών µελετών - όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην σύµβαση – θα 
παραµένουν αµετάβλητοι, έχοντας υπόψη τα εξής: 

«…. 3. Την µε αριθ. πρωτ. 5974/06-07-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06-07-2009)  
Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.750.000,00€ για την εκπόνηση και της µελέτης του θέµατος και 
ορίσθηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης το Τµήµα Μελετών της ∆.∆.Ε./Π.Η,  και 
ως Προϊσταµένη Αρχή η ∆.∆.Ε./Π.Η. 
4.  Την  αριθ.  πρωτ. 7105/405/30-01-2008 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η  µε την οποία εγκρίθηκαν  
τα  συµβατικά  τεύχη  του  διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος. 
5. Με την  αρ. πρωτ. 686/17-02-2009 Απόφαση της Υπηρεσίας µας, ανάδοχος  για  την 
εκπόνηση της µελέτης του θέµατος αναδείχθηκαν τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών 
[ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε/ INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ]. 
6. Την από 13-05-2009 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του ∆/ντή ∆ηµοσίων Έργων και 
του νόµιµου εκπροσώπου του αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης για ποσό 
520.005,01€ (για εργασίες 436.979,00€ και Φ.Π.Α. 83.026.01€), που αποτελεί την 
οικονοµική προσφορά του αναδόχου και συµβατική αµοιβή της σύµβασης, ενώ µε τον 1ο 
Συγκριτικό Πίνακα εγκρίθηκε συµπληρωµατική πίστωση και υπεγράφη η 1η 
Συµπληρωµατική Σύµβαση στις 01-04-2011 για ποσό 148.587,89 (µε Φ.Π.Α.), για 
εκπόνηση νέων εργασιών. Μετά τα ανωτέρω η συνολική αµοιβή της µελέτης ανέρχεται στο 
ποσόν των 668.592,90€ (µε Φ.Π.Α.). 
7. Την αριθ. 4221/2137/09-06-2009  Απόφαση του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών 
της ∆.∆.Ε./Π.Η. µε την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης µε 
προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης την 13-01-2010, και συνολικό καθαρό χρόνο 
εκπόνησης της µελέτης οκτώ (8) µήνες. 
8. Την αριθ. 422/21-03-2011 Απόφαση ∆.∆.Ε./Π.Η. µε την οποία χορηγήθηκε 1η παράταση 
της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-10-2011, χωρίς µεταβολή των 
καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης και την αριθ. 5/126/13-
02-2012  Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 
χορηγήθηκε 2η παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-10-
2012, χωρίς µεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης των διάφορων σταδίων της 
µελέτης. 
9. Την από 23-10-2012 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία ζήτησε 3η παράταση της 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 31-03-2013 σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005, λόγω καθυστερήσεων στην 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και έγκρισης των προµελετών. 
10. Την από 25-10-2012 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
(∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της σύµβασης), µε την οποία εισηγείται την χορήγηση της 
αιτούµενης παράτασης, λόγω καθυστέρησης στην διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου και έγκρισης των προµελετών, για λόγους δηλαδή που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και 
11. Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτή  
διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 9/02-11-2012 (θέµα 2ο)… ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 34/1362/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου,  της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002 και τίτλο 
«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Αράχθου», 
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προεκτιµώµενης αµοιβής 650.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε./ INTEREG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», µέχρι την 31-03-2012, χωρίς να µεταβληθούν οι 
καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των διάφορων κατηγοριών µελετών, όπως αυτοί 
περιλαµβάνονται στη σύµβαση, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της 
παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 9/02-11-2012 (Θέµα 2ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η εκπόνηση της 
µελέτης του θέµατος, έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεδοµένου ότι έχουν δοθεί ήδη δύο 
παρατάσεις προθεσµίας, µε την αριθµ. 422/21-03-2011 απόφαση της ∆.∆.Ε/Π.Η, και την 
αριθµ. 5/126/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
.................................................................................................................................................................  
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και 
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Αµβρακικού», αναδόχου συµπραττόντων 
µελετητικών γραφείων «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ “ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.”/ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ/ 
ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», µέχρι 
την 31-03-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την αριθ. 
35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. πρωτ. 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία 
εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και 
βρίσκονται σε εξέλιξη.  

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 85546/8457/12-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 102215/3921/14-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση της αιτούµενης 3ης παράτασης προθεσµίας εκπόνησης της 
µελέτης του θέµατος, µέχρι 31-03-2012, ενώ οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου 
των διάφορων κατηγοριών µελετών - όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην σύµβαση – θα 
παραµένουν αµετάβλητοι, έχοντας υπόψη τα εξής: 

«…. 3. Την µε αριθ. πρωτ. 5974/06-07-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06-07-2009)  
Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.750.000,00€ για την εκπόνηση και της µελέτης του θέµατος και 
ορίσθηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης το Τµήµα Μελετών της ∆.∆.Ε./Π.Η.,  
και ως Προϊσταµένη Αρχή η ∆.∆.Ε./Π.Η. 
4.  Την  αριθ.  πρωτ. 4651/318/23-01-2008 Απόφαση ∆.∆.Ε./Π.Η. µε την οποία εγκρίθηκαν 
τα  συµβατικά  τεύχη  του  διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος. 
5. Την µε αρ. πρωτ. 685/18-02-2009 Απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.Η., µε την οποία ως 
ανάδοχος για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος αναδείχθηκαν τα συνεργαζόµενα 
Γραφεία Μελετών: ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ - ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ‘’ΥΕΤΟΣ Ο.Ε’’ / 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ / ΜΕΝΟΥΤΗ 
ΣΑΒΒΙΝΗ / ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ /  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. Την από 13-04-2009 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του ∆/ντή  ∆ηµοσίων Έργων και 
του νόµιµου εκπροσώπου του αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης, για ποσό 
188.240,00 € ( χωρίς Φ.Π.Α.), που αποτελεί την οικονοµική προσφορά του αναδόχου και 
συµβατική αµοιβή της σύµβασης. 
7. Την µε αριθ. πρωτ. 3746/2044/09-06-2009 Απόφαση του Τµήµατος Προγράµµατος και 
Μελετών της ∆.∆.Ε./Π.Η., µε την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης µε 
ηµεροµηνία περαίωσης την 20-09-2009 και συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της 
µελέτης έξι (6) µήνες. 
8. Την µε αριθ. πρωτ. 2498/19-11-2010 Απόφαση ∆.∆.Ε./Π.Η., µε την οποία χορηγήθηκε 
1η παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-10-2011, χωρίς 
µεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης των διάφορων σταδίων της µελέτης και  την µε 
αριθ. 5/125/13-02-2012  Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε την 
οποία χορηγήθηκε 2η παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 
30-10-2012, χωρίς µεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης των διάφορων σταδίων της 
µελέτης. 
9. Την από 25-09-2012 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία ζήτησε 3η παράταση της 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 31-03-2013 σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.3316/2005, λόγω καθυστερήσεων στην 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και έγκρισης των προµελετών. 
10. Την από 25-10-2012 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
(∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της σύµβασης), µε την οποία εισηγείται την χορήγηση της 
αιτούµενης παράτασης, λόγω καθυστέρησης στην διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου και έγκρισης των προµελετών, για λόγους δηλαδή που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και 
11. Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτή  
διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 9/02-11-2012 (θέµα 3ο)…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 34/1363/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου,  της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002 και τίτλο 
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«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Αµβρακικού», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 280.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ “ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.”/ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ/ 
ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», µέχρι 
την 31-03-2012, χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των 
διάφορων κατηγοριών µελετών, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στη σύµβαση, σύµφωνα και µε 
την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της 
έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 9/02-
11-2012 (θέµα 3ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η εκπόνηση της 
µελέτης του θέµατος, έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεδοµένου ότι έχουν δοθεί ήδη δύο 
παρατάσεις προθεσµίας, µε την αριθµ. 2498/19-11-2010 απόφαση της ∆.∆.Ε/Π.Η, και την 
αριθµ. 5/125/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
.................................................................................................................................................................  
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού 
και συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι 
την 24-12-2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 101356/10088/14-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 102844/3931/15-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 22-10-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 25-01-2013 
επικαλούµενος τους  παρακάτω λόγους: «… - Καθυστέρηση έναρξης των εργασιών κατά 6 
µήνες που οφείλονταν στην διαδικασία επίλυσης του θέµατος κατασκευής των ιδιωτικών 
συνδέσεων παροχών παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών του έργου. - ∆υσµενές 
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καιρικές συνθήκες κατά την παρελθούσα χειµερινή περίοδο. - Απρόβλεπτες καθυστερήσεις 
στην εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής των δικτύων ύδρευσης λόγω ταυτόχρονης ύπαρξης 
δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ και ύδρευση)…». Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει ότι: «… Η 
Υπηρεσία για το ανώτερο αίτηµα του ανάδοχου αναφέρει τα εξής: - Η αίτηση του αναδόχου 
για χορήγηση παράτασης υποβλήθηκε πριν την λήξη της εγκεκριµένης προθεσµίας του 
έργου. - Εντός της ισχύουσας προθεσµίας εκτελέστηκε το 80 % του τεχνικού αντικειµένου 
του έργου. - Οι επικαλούµενοι από τον ανάδοχο λόγοι είναι βάσιµοι και ως εκ τούτου η µη 
ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. - Για την 
ολοκλήρωση του υπολειπόµενων εργασιών του έργου και την οικονοµική τακτοποίηση του 
φακέλου της εργολαβίας (επιµετρήσεις – ΑΠΕ κτ.λ) είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης κατά 2 µήνες - λήξη 24-12-2012 – ήτοι εντός του ίδιου ισχύοντος 
(∆ 2012) αναθεωρητικού τριµήνου της εργολαβίας. …… Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 
Π. Ηπείρου µε το µε αρ. πρωτ. 4651/9-11-2012 έγγραφό της διατύπωσε σύµφωνη γνώµη 
για την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 2 µήνες ήτοι µέχρι την 
24/12/2012. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε την  έγκριση 
χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και συνοικισµού Γόριτσας» κατά 2 µήνες ήτοι µέχρι 24-
12-2012 µε αναθεώρηση, η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου και την 
οικονοµική τακτοποίηση του φακέλου της εργολαβίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1364/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και 
συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 24-
12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, βάσει και της αριθµ. πρωτ. 4651/09-11-2012 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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 31-01-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 101518/10108/14-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 103977/3964/23-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 12-11-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-03-2013 για 
τους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, « …. και επειδή το 
αντικείµενο του έργου εκτείνεται σε πολλά σηµεία σε όλη την Ήπειρο και οι καιρικές 
συνθήκες δεν επιτρέπουν την συνεχή και αδιάκοπη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
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χωρίς να οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου …», εισηγείται την χορήγηση παράτασης 
της προθεσµίας περαιώσεως του έργου, µέχρι 31-03-2013 µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1365/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
µέχρι την 31-01-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
104709/3992/26-11-2012 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 

Απόφαση επί της από 24-09-2012 ένστασης του Ευγένιου Παππά Ε∆Ε, αναδόχου του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης 9ης επαρχιακής οδού 
στη θέση «Λεπάδι» από κατολίσθηση», κατά της σιωπηρής απόρριψης από τη 
∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. της αριθ. πρωτ. 51162/4996/8-06-2012 αίτησης του αναδόχου.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την από 24-09-2012 ένσταση του Ευγένιου Παππά Ε∆Ε, αναδόχου του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης 9ης επαρχιακής οδού στη θέση 
«Λεπάδι» από κατολίσθηση», κατά της σιωπηρής απόρριψης από τη ∆ιευθύνουσα το έργο 
Υπηρεσία, ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, της αριθ. πρωτ. 51162/4996/8-06-
2012 αίτησης του αναδόχου. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος στην ως άνω από 24-09-2012 ένστασή του, ζητά να γίνει αυτή δεκτή, 
µε σκοπό την καθολική παραδοχή της υπ' αριθ. πρωτ. 51162/4996/8.6.2012 αίτησης του και 
την ικανοποίηση της αναφερόµενης σ' αυτήν αξίωσης του και αναφέρει επί λέξει τα εξής: 

« …….  Με την παρούσα µου ενίσταµαι κατά της σιωπηρής απόρριψης της υπ'αριθ. πρωτ. 
51162/4996/8.6.2012 αίτησης µου, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης 
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της διοίκησης, για όσους άλλους νόµιµους, ορθούς, βάσιµους και αληθείς λόγους 
επιφυλάσσοµαι να προσθέσω νοµίµως, αλλά και διότι: 

Η διοίκηση, εσφαλµένα απέρριψε σιωπηρώς την υπ'αριθ. πρωτ. 51162/4996/8.6.2012 
νοµίµως και εµπροθέσµως υποβληθείσα αίτηση µου (άρθρο 75Α Ν. 3669/2008), µε την 
άπρακτη παρέλευση του τριµήνου από τον ως άνω χρόνο υποβολής αυτής, για την 
ικανοποίηση της αξίωσής µου αναφορικά µε την αξία των υπερβατικών ποσοτήτων 
εργασιών, όπως αυτές περιλαµβάνονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: 
«Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης 9̂ ς Επαρχιακής οδού στη θέση Λεπάδι από 
κατολίσθηση», του οποίου εγώ ο ενιστάµενος τυγχάνω ανάδοχος, ενώ αντιθέτως, όφειλε να 
κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση µου και κατ' ακολουθίαν να προβεί στις δέουσες ενέργειες 
προς ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης µου. ……». 

Στην ανωτέρω αριθ. πρωτ. 51162/4996/8.6.2012 αίτηση του αναδόχου, αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής: 

« …….  Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Πρωτ 2171/11-2-2010 αίτησης µου, η οποία αφορά την 
τελική επιµέτρηση του έργου, σας υποβάλλω συµπληρωµατικά το πρωτόκολλο και οριστικής 
παραλαβής του έργου όπως αυτό εγκρίθηκε από εσάς µε την υπ'αρίθµ. 34643/3412/31 -05-
2011 απόφαση και παρακαλώ να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την ικανοποίηση της 
αξίωσης µου όσον αφορά την αξία των υπερβατικών ποσοτήτων εργασιών που 
συµπεριλαµβάνονται στο ως άνω πρωτόκολλο. Η παρούσα αποτελεί αίτηση συµφώνως προς 
τη διάταξη του άρθρου 75Α του ν. 3669/2008. ……». 
………………………………………………………………………………………………………… 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 85311/8439/14-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 102658/3927/14-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η 
Υπηρεσία αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό της εργολαβίας του έργου και στο ιστορικό της 
διαφωνίας, αναφέροντας επί λέξει τα εξής:  

« …….  ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
• ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών χωµατουργικών, τεχνικών, 
οδοστρωσίας, ασφαλτικών για την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης 9ης επαρχιακής οδού 
στη θέση Λεπάδι από κατολίσθηση.  
• ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών πόρων, 
(Κ.Α.Π.)της Περιφέρειας Ηπείρου 2009. 
• ΜΕΛΕΤΗ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν µε την αριθ.21/277/29-05-2009απόφαση της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Ν.Α.Ι. µε προϋπολογισµό δηµοπράτησης 120.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 
• ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
Με βάση τα εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη, έγινε στις 19-06-2009 δηµόσιος µειοδοτικός 
διαγωνισµός µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 2% και µετά τον έλεγχο 
οµαλότητας µειοδότης αναδείχτηκε ο Ευένιος Παππάς µε ποσό προσφοράς 98.842,52 ευρώ 
χωρίς τον Φ.Π.Α.  
Το πρακτικό της ∆ηµοπράτησης εγκρίθηκε µε την αριθ. 26/397/03-07-2009 απόφαση της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Ν.Α.Ι.. 
• ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 
Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Νοµάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου 
υπογράφηκε την 22-6-2009 για ποσό  98.842,52 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου έληγε την 20-10-2009.   
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Με την αριθ. 16629/19-10-2009 απόφαση της Ν.Ε. της Ν.Α.Ι. εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι 20-11-009.   
Το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα την 20-11-2009 σύµφωνα µε την αριθ.2175/12-2-2010 
βεβαίωση περαίωσης. 
• ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ. …………………………………………………. 
• ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 
Οι µέχρι σήµερα πληρωµές ανέρχονται στο ποσό των  .121.327,92 ευρώ (µε ΦΠΑ) (4η εντολή 
πληρωµής), µε αναθεώρηση. 
• ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
Με την αριθ. 16957/23-10-2009 απόφαση της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. 
(Τακτοποιητικός), για ποσό 117.622,60 € µε Φ.Π.Α. ήτοι χωρίς αύξηση του εγκεκριµένου 
συµβατικού αντικειµένου  
..     ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ. 
Ο τελικός επιµετρητικός πίνακας θεωρήθηκε από την Υπηρεσία στις 22-02-2010, και 
υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη. 
• ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Την 17-1-2011 πραγµατοποιήθηκε η προσωρινή παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο 
έργο και το πρωτόκολλο εγκρίθηκε µε την αριθ. 2093/20-01-2011 απόφαση της ∆.Τ.Ε. της 
Π.Ε.Ι., συνολικής δαπάνης 117.622,60 € µε Φ.Π.Α. ήτοι χωρίς αύξηση του εγκεκριµένου 
συµβατικού αντικειµένου 
Κατά της παραπάνω απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος 
δεν υπέβαλε ένσταση. 

     ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Την 26-05-2011πραγµατοποιήθηκε η οριστική παραλαβή του έργο και το πρωτόκολλο 
εγκρίθηκε µε την αριθ. 31390/17-05-2011 απόφαση της ∆.Τ.Ε της .Π.Ε. Ιωαννίνων , συνολικής 
δαπάνης 117.622,60 € µε Φ.Π.Α. ήτοι χωρίς αύξηση του εγκεκριµένου συµβατικού 
αντικειµένου. 
ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ.  
Ο ανάδοχος την 8-6-2012 υπέβαλε στην ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι  αίτηση, µετά την οριστική παραλαβή,  µε 
την οποία αξίωνε να πληρωθεί την αξία της υπερβατικής ποσότητας σιδηρού οπλισµού. 

Στις 24-09-2012 ο ανάδοχος υποβάλει ένσταση στην ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι  θεωρώντας ότι σιωπηρώς 
απορρίφτηκε η παραπάνω αίτησή του και διατυπώνει εκ νέου την ίδια αξίωση.…». 

Στη συνέχεια η Υπηρεσία αναφέρεται στις αιτιάσεις του αναδόχου και µετά την παράθεση των 
απόψεών της, εισηγείται την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης, ως εκπρόθεσµη, αλλά και λόγω 
παραγραφής της αξίωσης του αναδόχου, βάσει του άρθρου 75Α του Ν.3669/2008, (Απόσβεση 
δικαιωµάτων αναδόχου). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1366/28-11-2012) 

Εξετάζει την από 24-09-2012 ένσταση του Ευγένιου Παππά Ε∆Ε, αναδόχου του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων) «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης 9ης επαρχιακής 
οδού στη θέση «Λεπάδι» από κατολίσθηση», κατά της σιωπηρής απόρριψης από τη 
∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, της αριθ. πρωτ. 
51162/4996/8-06-2012 αίτησης του.  

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενος για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει αυτή δεκτή, µε σκοπό την καθολική παραδοχή της υπ' αριθ. 
πρωτ. 51162/4996/8.6.2012 αίτησης του και την ικανοποίηση της αναφερόµενης σ' αυτήν 
αξίωσης του, αναφορικά µε την αξία των υπερβατικών ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές 
περιλαµβάνονται στο από 26-05-2011 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως απαράδεκτη, δεδοµένου ότι υποβλήθηκε εκπρόθεσµα, αλλά 
και στην ουσία της ως αβάσιµη, επειδή η αξίωση του αναδόχου, αναφορικά µε την αξία των 
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υπερβατικών ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές περιλαµβάνονται στο από 26-05-2011 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου, έχει παραγραφεί, εφόσον δεν πρόβαλλε έγκαιρα 
την αξίωσή του µε σχετική αίτησή του προς την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δύο 
(2) µηνών από την εµφάνιση της γενεσιουργού της αιτίας, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 
75Α του Ν.3669/2008 (Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου), η οποία, σύµφωνα µε την Ε.11/12, 
παρ.∆1 του ΥΠΟΜΕ∆Ι «….υποχρεώνει τον ανάδοχο να προβάλλει έγκαιρα κάθε αξίωσή του (π.χ. 
όταν εκτελεί εργασίες πέραν των συµβατικών, οι οποίες απαιτούν την σύναψη συµπληρωµατικής 
σύµβασης) διασφαλίζοντας αποδεικτικά στοιχεία περί τον χρόνο εµφάνισης της “γενεσιουργού 
αιτίας”». 

Ειδικότερα,  για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 85311/8439/14-11-
2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, επί του θέµατος, η οποία έχει 
ως ακολούθως: 

« .... Ο ανάδοχος υποστηρίζει στην ένστασή του ότι επειδή στο πρωτόκολλο οριστικής  
παραλαβής, η επιτροπή αποδέχθηκε επί πλέον ποσότητες (7.022,00Kg), σιδηρού οπλισµού, 
αξιώνει την πληρωµή αυτής της υπερσυµβατικής ποσότητας.  

Απόψεις της Υπηρεσίας µας  

1) Ο ανάδοχος δεν είχε υποβάλει προς την υπηρεσία αίτηµα για έγκριση της υπερσυµβατικής 
ποσότητας πριν την ενσωµάτωσή της στο έργο. 

2) Ο 1ος Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), υπογράφηκε από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα και εγκρίθηκε 
από την υπηρεσία µας για ποσό 117.122,60€, ήτοι χωρίς υπέρβαση.  

3) Η τελική επιµέτρηση υπογράφηκε από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα και θεωρήθηκε από την 
υπηρεσία µας σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες ποσότητες του 1ου Α.Π.Ε. 

4)  Στα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής ο ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα 
αίτηµα σχετικό µε το έργο. 

5)  Τα πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής, εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία µας 
για συνολική δαπάνη έργου 117.122,60€ ήτοι χωρίς υπέρβαση και απορρίπτοντας την πρόταση 
της επιτροπής για την συγκεκριµένη υπερσυµβατική ποσότητα σιδηρού οπλισµού, θεωρώντας 
ότι, δεν µπορεί να διαπιστωθεί η ενσωµάτωσή του στα σκυροδετηµένα τεχνικά. 

6)    Κατά την οριστική παραλαβή, βάση του άρθρου 75 παράγραφος 3 του Ν. 3669/2008, 
ελέγχεται πάλι η καλή κατασκευή των εργασιών  και όχι οι ποσότητες.  

7) Η ένσταση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία µας την 24-9-2012 (ηµ/νία πρωτ.) 
είναι εκπρόθεσµη, αλλά η αξίωσή της έχει παραγραφεί βάσει του άρθρου 75Α του 
Ν.3669/2008, (Απόσβεση δικαιωµάτων αναδόχου), στο οποίο αναφέρονται τα εξής.: «Με την 
επιφύλαξη µικρότερων προθεσµιών που προβλέπονται στον παρόντα νόµο τα εν γένει 
δικαιώµατα του αναδόχου από τη σύµβαση αποσβένονται και οποιαδήποτε εξ αυτών 
αξίωση παραγράφεται, εάν αυτά δεν ασκηθούν, µε σχετική αίτησή του προς την 
διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εµφάνιση της 
γενεσιουργού τους αιτίας». .…… ». 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και 
στο τµήµα διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, µέχρι την 31-01-
2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 96322/9552/12-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 101693/3914/12-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Ο ανάδοχος µε την από 25-10-2012 αίτηση του, ζητά παράταση 
της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-12-2012, για το κλείσιµο του φακέλου του 
έργου (σύνταξη τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ, έγκριση Τελικής επιµέτρησης, βεβαίωση 
περαίωσης, κλπ). Υπηρεσιακή Ενηµέρωση.  Έχει εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ 
του έργου. Έχει υποβληθεί, ελεγχθεί, διορθωθεί και επιστραφεί η 1η Αναλυτική Επιµέτρηση 
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του έργου. Έχει κατατεθεί ένσταση επί της διόρθωσης της αναλυτικής επιµέτρησης.. 
Εκδικάστηκε και απορρίφτηκε η Ένσταση κατόπιν σχετικής Εισηγητικής έκθεσης της 
Υπηρεσίας και την έκδοση της υπ. αριθ. 8/242/14-03-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Έχει ολοκληρωθεί το 98-99% περίπου του έργου. 
Έχουν κατασκευαστεί τα τµήµατα εντός του οικισµού και τα αντίστοιχα τµήµατα του τοίχου 
αντιστήριξης επιχώµατος οδοποιίας στη συνέχεια της γέφυρας των Χριστών. Αποµένουν 
κάποιες µικροεργασίες σχετικά µε τα στηθαία ασφαλείας. ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε την έγκριση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος µέχρι 31-01-2013 για την 
ολοκλήρωση των µικροεργασιών και για την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίµατος του 
έργου (έγκριση τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ, έκδοση βεβαίωσης περαίωσης, υποβολή και 
έγκριση τελικού επιµετρητικού πίνακα, κλπ). …». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1367/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τµήµα 
διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, µε δικαίωµα αναθεώρησης, µέχρι την 
31-01-2013 για την ολοκλήρωση των µικροεργασιών και για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
κλεισίµατος του έργου (έγκριση τελικού τακτοποιητικού ΑΠΕ, έκδοση βεβαίωσης περαίωσης, 
υποβολή και έγκριση τελικού επιµετρητικού πίνακα, κλπ). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική αριθµ. 19/774/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το 
σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός 
λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή 
πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις 
δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, 
δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο του θέµατος, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
......................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β45Χ7Λ9-82Β



 - 23 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-
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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-11-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου», 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», καθώς και του Π.∆. 186/96. 

6. Την αριθµ. 92794/3772/16-10-2012 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 «Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου».  

7. Την αριθµ. 31/1283/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 96050/9523/25-10-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 96049/9522/25-10-2012 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
104612/10462/26-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104622/3990/26-11-2012 στον 
φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 05-11-2012, 
σύµφωνα µε το οποίο, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των δύο 
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διαγωνιζοµένων, και αφού διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν καλώς, η Επιτροπή δεν ανέδειξε 
προσωρινό µειοδότη, επειδή κα οι δύο διαγωνιζόµενοι προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 
1% και την ίδια τιµή, € 55.536,58 χωρίς ΦΠΑ. Μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε στην 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, µεταξύ των διαγωνιζοµένων που προσέφεραν ακριβώς την ίδια οικονοµική 
προσφορά, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Α. Λίτου – Γ. Γκέκας Ο.Ε.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1368/28-11-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-11-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου», προϋπολογισµού € 69.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, και κατόπιν της κλήρωσης που διενεργήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, µεταξύ των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων α) ∆ηµήτριος Κόκκαλης και 
β) «Α. Λίτου – Γ. Γκέκας Ο.Ε.» οι οποίες προσέφεραν ακριβώς την ίδια οικονοµική προσφορά, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Α. Λίτου – Γ. Γκέκας Ο.Ε.», µε 
έκπτωση 1% και προσφερόµενη τιµή € 55.536,58 χωρίς ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Α. 
Λίτου – Γ. Γκέκας Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα 
κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 31/1283/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας 
τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
31/1283/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και έπρεπε να γίνει 
ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

...................................................................................................................................................... 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «∆ιαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση 
της Φυσικής Κληρονοµιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙ∆ΙΑ» “Interactive Digital 
Services for Promotion of Natural Heritage and Sust ainable Hunting - THIROPEDIA”  
του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, µε 
κωδικό έργου Ι1.31.18.  
 
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 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 104521/4204/26-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104587/3986/26-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το Πρακτικό κλήρωσης τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών για την Επιτροπή Παραλαβής του έργου ¨Thiropedia¨. 

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

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Πλιάκος, απέχει από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριµένο θέµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ. 
172 και 180 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1369/28-11-2012) 

Συγκροτεί την Επιτροπή Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο 
«∆ιαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονοµιάς και την 
Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙ∆ΙΑ» “Interactive Digital Services for Promotion of Natural 
Heritage and Sustainable Hunting - THIROPEDIA” του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, µε κωδικό έργου Ι1.31.18, στο οποίο συµµετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος, βάσει της αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφασης 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,  

και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 20-11-2012 
Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Ευτυχιάδης Γεώργιος,  Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού µε βαθµό ∆΄, Πρόεδρος 

β. Βασιλική Ηγουµενίδου, Π.Ε Γεωτεχνικών µε βαθµό Γ΄                 

γ. Χριστοδούλου Κων/νος ΤΕ Πληροφορικής µε βαθµό ∆΄ 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Πλιάκος Μιχαήλ, Π.Ε Φυσικής Αγωγής µε βαθµό ∆΄. 

β. Καλαµπόκα Ελένη, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού µε βαθµό Γ΄ 

γ. Μάνη Αναστασία, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄.               

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η παράταξη  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», καταψήφισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα του θέµατος, στην αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου « ….. επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, 
τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες 
στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν 
προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και 
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων….». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Καττής Νικόλαος, 

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                  Ιωάννινα,  20/11/2012 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                         

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ THIROPEDIA 

 
 Σήµερα στις  20/11/2012, ηµέρα Τρίτη παρουσία των : 
 
1. Μπακοπούλου Ευγενίας αναπληρώτριας προϊσταµένης της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
    Προγραµµατισµού   
2.Κυριακοπούλου Μαρίας, υπάλληλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και  
3.Λάµπρη Ελένης, υπάλληλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  

∆ιεξήχθη η κλήρωση των  τακτικών  και των αναπληρωµατικών µελών για τη συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή παραλαβής του έργου THIROPEDIA της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 26 του Ν. 4024/11. 
Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 25/11/2011 κατάστασης της ∆/νσης 
∆ιοικητικού έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

  
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά µέλη µε την  εξής σειρά οι: 
 
α. Ευτυχιάδης Γεώργιος,  Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄. 
β. Βασιλική Ηγουµενίδου, Π.Ε Γεωτεχνικών  µε βαθµό Γ΄                 
γ. Χριστοδούλου Κων/νος ΤΕ Πληροφορικής   µε βαθµό ∆΄ 
               
ως αναπληρωµατικά µέλη οι : 
α. Πλιάκος Μιχαήλ, Π.Ε Φυσικής Αγωγής µε βαθµό ∆΄. 
β. Καλαµπόκα Ελένη, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού µε βαθµό Γ΄ 
γ. Μάνη Αναστασία, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄. 
 
                                                                                                    Ιωάννινα  20/11/2012 
 

                                                                                                             Η Επιτροπή 
Ε.∆.                                                                                                   
 1. Αρχείο                                                                                         1. Μπακοπούλου Ευγενία 
  2. Φ. ∆ιαγωνισµού 

                                                                                                       
                                                                                                         2 Κυριακοπούλου Μαρία  
 
 
                                                                                                          3. Λάµπρη Ελένη   
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 11831/14-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 102217/3922/14-11-
2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης € 400,00 για την προµήθεια ενός (1) καταψύκτη για την αποθήκευση 
παθολογικού υλικού στα πλαίσια αντιµετώπισης της λύσσας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1372/28-11-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη € 400,00 για την προµήθεια ενός (1) καταψύκτη για την αποθήκευση 
παθολογικού υλικού στα πλαίσια αντιµετώπισης της λύσσας, για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Ιωαννίνων).  
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 µετακίνησης του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών, για τη συµµετοχή του στη σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί την 27-11-2012 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «∆ιαδικασίες ελέγχου 
κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδικοινοτική διακίνηση». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4020/12-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 101507/3912/12-11-2012 αντίστοιχα στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Χρήστου Ματακούλη, 
για τη συµµετοχή του στη σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, την 27-11-
2012, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα «∆ιαδικασίες ελέγχου 
κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδικοινοτική διακίνηση» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

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 σχετικής εισήγησης και την πραγµατοποίηση 
της µετακίνησης του υπαλλήλου κ. Χρήστου Ματακούλη, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1373/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου – Ποιοτικού Ελεγκτή του 
Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού & Ποιοτικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στη σύσκεψη που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, την 27-11-2012, µε 
θέµα «∆ιαδικασίες ελέγχου κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδικοινοτική διακίνηση», 
καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
του ανωτέρω υπαλλήλου (µετακίνηση µε ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, διαµονή µιας ηµέρας σε 
ξενοδοχείο, αποζηµίωση εκτός έδρας) η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 291 
ΚΑΕ 5244.  
............................................................................................................................................................. 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε Ιωαννίνων, στο Αγρίνιο την 04-12-2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών, 
για συνάντηση εργασίας µε στελέχη και µέλη της Οµάδας Παραγωγών Αρωµατικών και 
Φαρµακευτικών Φυτών Αιτωλοακαρνανίας, προκειµένου να µεταφερθεί τεχνογνωσία 
και εµπειρίες από την καλλιέργεια των παραπάνω φυτών, µε απώτερο σκοπό τη 
διερεύνηση της δυνατότητας καλλιέργειας των φυτών αυτών και στην Π. Ε Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
4072/13-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104578/3985/26-11-2012 στον 
φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και 
των σχετικών δαπανών των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε Ιωαννίνων, Στέφου Λάµπρου, Μάνη Ηλία και Βασδέκη Ευσταθίου, 
στο Αγρίνιο την 04-12-2012, για συνάντηση εργασίας µε στελέχη και µέλη της Οµάδας 
Παραγωγών Αρωµατικών και Φαρµακευτικών Φυτών Αιτωλοακαρνανίας, προκειµένου να 
µεταφερθεί τεχνογνωσία και εµπειρίες από την καλλιέργεια των παραπάνω φυτών, µε 
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απώτερο σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας καλλιέργειας των φυτών αυτών και στην 
Π. Ε Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1374/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε Ιωαννίνων, Στέφου Λάµπρου, Μάνη Ηλία και Βασδέκη Ευσταθίου, στο Αγρίνιο την 04-
12-2012, για συνάντηση εργασίας µε στελέχη και µέλη της Οµάδας Παραγωγών Αρωµατικών 
και Φαρµακευτικών Φυτών Αιτωλοακαρνανίας, προκειµένου να µεταφερθεί τεχνογνωσία και 
εµπειρίες από την καλλιέργεια των παραπάνω φυτών, µε απώτερο σκοπό τη διερεύνηση της 
δυνατότητας καλλιέργειας των φυτών αυτών και στην Π. Ε Ιωαννίνων, καθώς και τη συνολική 
δαπάνη ποσού 90,00 € για τη µετακίνησή τους, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 291, ΚΑΕ 
5244 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 

∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), για τη συζήτηση της από 19-04-2012 και µε 
αριθµό κατάθεσης 824/2012 αγωγής της Αναγνωστοπούλου Χαρίκλειας και λοιπών, 
κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103275/797/16-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 103320/3944/16-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Στην υπηρεσία µας κοινοποιήθηκε η από 17-4-2012  Αγωγή 
της Χαρίκλειας Αναγνωστοπούλου και λοιπών, µε την οποία στρέφονται εναντίον της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του ΟΑΕ∆. Με  σχετική παραγγελία που συνοδεύει το 
παραπάνω δικόγραφο καλούµαστε στις 10-1-2013 να παραστούµε στη συζήτηση 
που θα διεξαχθεί στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου  Αθηνών. Σύµφωνα µε το άρθρο 
176 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει και λόγω αδυναµίας 
για εκπροσώπηση από δικηγόρο µε έµµισθη εντολή, παρακαλούµε για ορισµό 
συνηγόρου που εδρεύει στο Πρωτοδικείο Αθηνών …». 
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7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, για την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ως 
καθολικής διαδόχου των Ν.Α. Άρτας, Θεσπρωτίας Ιωαννίνων και Πρέβεζας, για την 
αναφερόµενη στην εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας υπόθεση, ώστε να καταθέτει 
έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη 
για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την έγκριση της σχετικής 
δαπάνης. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι συναινούν στην εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, τονίζοντας όµως ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», 
όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες 
συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1375/28-11-2012) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής 
διαδόχου Ν.Α. Άρτας, Θεσπρωτίας Ιωαννίνων και Πρέβεζας), ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών), κατά τη δικάσιµο της 10-01-2013 όπως και σε κάθε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 19-04-2012 και µε αριθµό κατάθεσης 
824/2012 αγωγής της Αναγνωστοπούλου Χαρίκλειας και λοιπών, κατά της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε 
ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια 
του Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω αδυναµίας για εκπροσώπησή της από δικηγόρο µε έµµισθη 
εντολή, σύµφωνα µε τη σχετική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Η. (ανωτέρω υπό στ. 
6), καθώς και λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεως, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου, την παράσταση 
και κατάθεση προτάσεων, σύµφωνα µε την  αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-
2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό 
των € 149 πλέον ΦΠΑ.  

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για τη 
συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως θα ανέλθει στο ποσό των € 1.000,00 
(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 % βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ 
αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου της υπόθεσης και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση 
από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 101877/787/16-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 103310/3942/16-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού 
της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, στις 21 
Νοεµβρίου 2012 και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου.  Η εκδήλωση 
περιλαµβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, 
καταθέσεις στεφάνων και συναυλία αφιερωµένη σε Έλληνες συνθέτες, µε την Ορχήστρα 
της 8ης Μεραρχίας Πεζικού και τη Χορωδία Συλλόγου Αποφοίτων Αµερικανικού Κολλεγίου 
Ανατόλια, στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε 

ΑΔΑ: Β45Χ7Λ9-82Β



 - 37 - 

απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 37360/09-11-2012 και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.200,00  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά 
στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, 
εκτύπωση φωτογραφιών, ενοικίαση αίθουσας, παράθεση δείπνου κ.λ.π.). 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 101877/787/16-11-2012 
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 13-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1376/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού της 
επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, την 21η Νοεµβρίου 2012, στην 
πόλη των Ιωαννίνων, και περιλαµβάνει δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις 
στεφάνων και συναυλία αφιερωµένη σε Έλληνες συνθέτες, µε την Ορχήστρα της 8ης 
Μεραρχίας Πεζικού και τη Χορωδία Συλλόγου Αποφοίτων Αµερικανικού Κολλεγίου 
Ανατόλια, στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 37360/09-11-2012 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.200,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει την έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών, ενοικίαση αίθουσας, 
παράθεση δείπνου κ.λ.π.) 
............................................................................................................................................................. 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 102655/794/16-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 103308/3941/16-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού 
της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, στις 25η  
Νοεµβρίου 2012 και την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου.  Η εκδήλωση 
περιλαµβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση,  
καταθέσεις στεφάνων. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 
γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 42481/09-11-2012 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
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Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.000  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, 
αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση 
εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 102655/794/16-11-2012 
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 13-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1377/28-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης  εορτασµού της 
επετείου της Εθνικής Αντίστασης, την 25η Νοεµβρίου 2012 στην πόλη των Ιωαννίνων, 
και περιλαµβάνει δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 42481/09-11-2012 και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), 
για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης της εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει 
την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π. 

............................................................................................................................................................. 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση διηµέρου εορταστικών 
εκδηλώσεων µε το Σύλλογο Κρητών Ηπείρου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 93802/706/16-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
103313/3943/16-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη 
συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στη διοργάνωση ∆ιηµέρου εορταστικών 
εκδηλώσεων σε συνεργασία µε το Σύλλογο Κρητών Ηπείρου, η οποία θα γίνει προς τιµήν των 
πεσόντων ηρώων Στυλιανού Κλειδή και Χρήστου Μακρή και µε αφορµή τη συµπλήρωση 100 
χρόνων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν επιµνηµόσυνη 
δέηση, κατάθεση στεφάνου, οµιλίες, µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις (µε παραδοσιακή µουσική 
από την Ήπειρο και την Κρήτη) και έκθεση φωτογραφίας στα Ιωάννινα, το ∆ρίσκο και το 
Μέτσοβο. Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την ανάδειξη της ιστορίας, των ηθικών αξιών και του πολιτισµού, ενισχύει 
τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού και πατριωτικού περιεχοµένου, συµβάλλει στην απότιση φόρου 
τιµής στους ήρωες του παρελθόντος, συµβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των 
Ηπειρωτών και των Κρητών και δίνει την ευκαιρία σε όλους να έρθουν σε επαφή µε την 
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παραδοσιακή µουσική και τη γενικότερη παράδοση, τόσο της Κρήτης, όσο και της Ηπείρου,  
βοηθά στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και αναβαθµίζει το γενικότερο πνευµατικό και 
πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε 
εκδηλώσεις αυτού του είδους κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι προάγουν την πολιτιστική και 
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής µας και εξυπηρετούν τους σκοπούς της, αφού ο 
συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων είναι µέσα στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 500 € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής αυτής. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 93802/706/16-11-2012 εισήγησης 
του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 13-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1378/28-11-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση διηµέρου εορταστικών 
εκδηλώσεων σε συνεργασία µε το Σύλλογο Κρητών Ηπείρου, η οποία θα γίνει προς τιµήν 
των πεσόντων ηρώων Στυλιανού Κλειδή και Χρήστου Μακρή και µε αφορµή τη 
συµπλήρωση 100 χρόνων από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, κατά το χρονικό 
διάστηµα 23-24/11/2012 και περιλαµβάνει, στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων 
σειρά εκδηλώσεων, µε επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου, οµιλίες, 
µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις (µε παραδοσιακή µουσική από την Ήπειρο και την Κρήτη) 
και έκθεση φωτογραφίας στα Ιωάννινα, το ∆ρίσκο και το Μέτσοβο. 

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

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την ανάδειξη της ιστορίας, των ηθικών αξιών και του πολιτισµού, 
ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού και πατριωτικού περιεχοµένου, συµβάλλει στην 
απότιση φόρου τιµής στους ήρωες του παρελθόντος, συµβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων 
µεταξύ των Ηπειρωτών και των Κρητών και δίνει την ευκαιρία σε όλους να έρθουν σε επαφή 
µε την παραδοσιακή µουσική και τη γενικότερη παράδοση, τόσο της Κρήτης, όσο και της 
Ηπείρου,  βοηθά στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης και αναβαθµίζει το γενικότερο 
πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την 
κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, η οποία περιλαµβάνει την έκδοση 
και εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών, κ.λ.π. 

............................................................................................................................................................. 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε 
αυτεπιστασία µε προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας 
µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού (Γκρίµποβο), προϋπολογισµού 
δαπάνης € 9.850,00 πλέον 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)}. 

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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103626/4367/21-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 103994/3971/23-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό 
συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού (Γκρίµποβο), 
προϋπολογισµού δαπάνης € 9.850,00 πλέον ΦΠΑ που περιλαµβάνει την δαπάνη 
αγοράς ξυλείας 14 κυβικών µέτρων και τη γενική επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο και 
αυτεπιστασία µε προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1379/28-11-2012) 
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Εγκρίνει τη γενική επισκευή και συντήρηση µε ιδιωτικό συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού 
δικτύου του Νοµού (Γκρίµποβο), προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 9.850,00 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), η οποία περιλαµβάνει την δαπάνη αγοράς ξυλείας 
14 κυβικών µέτρων και τη γενική επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο και αυτεπιστασία µε 
προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-
2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 25-10-2012, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 97432/4071/29-10-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που 
επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 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. πρωτ. 97432/4071/29-10-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  Μηχανηµάτων, για 
την παροχή έργου από 25/10/2012, για την αντιµετώπιση προβληµάτων βατότητας σε περιοχές της 
Π. Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 104547/4421/26-11-2012 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104596/3989/26-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων 
και χειριστών για παροχή έργου από 25-10-2012, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις 
– καθιζήσεις σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, 
όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως Παράταξη, στη 
σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και φυσικά 
αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και ζηµιών λόγω καιρικών 
συνθηκών. Παρόλα αυτά – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας στην από 24-10-2012 συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου – 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 34/1380/28-11-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, 
της εκτέλεσης εργασιών από 25-10-2012, για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-
καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 97432/4071/29-10-2012 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: 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παπαναστασίου Αθανάσιος ΜΕ 99597 ∆ήµος Κόνιτσας 
Καπακλής Κων/νος ΜΕ 105674 ∆ήµος Κόνιτσας 
Βαζούκης Βασίλειος ΜΕ 105643 ∆ήµος Κόνιτσας 
Βαγενάς Κων/νος του Γρηγ. ΜΕ57857 ∆ήµος Κόνιτσας 
Βαγενάς Κων/νος του Γρηγ. ΜΕ 51033 ∆ήµος Κόνιτσας 
Κρυστάλλης Θεόδωρος ΜΕ99566 ∆ήµος Κόνιτσας 
Κρυστάλλης Θεόδωρος ΙΝΚ 2493 ∆ήµος Κόνιτσας 
Μάλιακας Σταύρος ΜΕ 71479 ∆ήµος Κόνιτσας 
Βαγενάς Βασίλειος του Χαραλ. ΜΕ 37571 ∆ήµος Κόνιτσας 
Βαγενάς Βασίλειος του ∆ηµη. ΜΕ 37571 ∆ήµος Κόνιτσας 
Βαγενάς Θωµάς ΜΕ 121926 ∆ήµος Κόνιτσας 
Βαγενάς Θωµάς  ΜΕ 41468 ∆ήµος Κόνιτσας 
Βαγενάς Θωµάς  INK 5560 ∆ήµος Κόνιτσας 
Γκόντας Σωτήριος ΜΕ 68304 ∆ήµος Κόνιτσας 
Παχή Μαρία ΜΕ 51051 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Παχή Μαρία ΜΕ 93706 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Παχή Μαρία ΜΕ 55882 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Λιόντος Κων/νος ΜΕ 57843 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Λιόντος Κων/νος ΜΕ 102897 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Ραβανός Χαράλαµπος ΜΕ 95847 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 102880 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 33348 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 7166 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Σιαραµπής Απόστολος ΜΕ 68310 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 
Μάλιακας Παναγιώτης ΕΚΕ 1355 ∆ήµος Μετσόβου 
Μπαϊρακτάρης Ιωάννης ΜΕ 91564 ∆ήµος Μετσόβου 
∆όλγηρας ∆ηµήτριος ΜΕ 34868 ∆ήµος Μετσόβου 
Μπαλαντάνη Βιργινία ΜΕ 68329 ∆ήµος Μετσόβου 
Παλτινιώτης Μιχαήλ ΜΕ 85675 ∆ήµος Μετσόβου 
Γραβάνης Αριστοτέλης ΜΕ16840 ∆ήµος Μετσόβου 
Παϊλας Στέργιος ΕΚΒ 5171 ∆ήµος Μετσόβου 
∆έλφας Νικόλαος ΕΚΒ 5104 ∆ήµος Μετσόβου 
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Μπίσας Απόστολος ΕΚΒ 5113 ∆ήµος Μετσόβου 
Μπούκας Παναγιώτης ΜΕ101421 ∆ήµος ∆ωδώνης 
Μπούκας Παναγιώτης ΙΝΧ 3701 ∆ήµος ∆ωδώνης 
Μπούκας Παναγιώτης ΜΕ 101421 ∆ήµος ∆ωδώνης 
Γκούτσης Αχιλλέας ΜΕ 79944 ∆ήµος Ζίτσας 
Σιώζος Βασίλειος ΜΕ 88441 ∆ήµος Ζίτσας 
Σιώζος Βασίλειος ΜΕ 47338 ∆ήµος Ζίτσας 
Ιωάννου Κων/νος ΜΕ 116827 ∆ήµος Ζίτσας 
Σιώκος ∆ηµήτριος ΜΕ119478 ∆ήµος Ζαγορίου 
Σιώκος ∆ηµήτριος ΜΕ115170 ∆ήµος Ζαγορίου 
Μπαζαλέκος ∆ηµήτριος ΜΕ 113253 ∆ήµος Ζαγορίου 
Παπαζώης Ιωάννης ΜΕ 47392 ∆ήµος Ζαγορίου 
Παπαζώης Ιωάννης ΜΕ119457 ∆ήµος Ζαγορίου 
Μπονόβα Παναγιώτα ΜΕ 88448 ∆ήµος Ζαγορίου 
 

� 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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην 
Αθήνα, για συνάντηση εργασίας µε τους Γ.Γ. των Υπουργείων Ανάπτυξης και 
Εσωτερικών και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 102147/3849/13-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 102168/3919/13-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών για τη µετάβαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 14-17 Νοεµβρίου 
2012,  για  συνάντηση εργασίας µε τους Γ.Γ. των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εσωτερικών 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 102147/3849/13-11-
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2012 εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την πραγµατοποίηση 
της µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην Αθήνα, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1381/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην 
Αθήνα, από 14 έως 17 Νοεµβρίου 2012, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να 
παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας µε τους Γ.Γ. των Υπουργείων Ανάπτυξης και 
Εσωτερικών, καθώς και τη σχετική συνολική δαπάνη ποσού € 380,00 που αφορά στην 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού ήτοι: Α) δαπάνη ποσού 230,00 € (καύσιµα 
αυτοκινήτου, διόδια γέφυρα Ρίου και λοιπά διόδια) σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Β) έξοδα 
κίνησης ποσού 150,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων και της επετείου 
της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 102391/3861/14-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 102664/3930/14-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, των εορτασµών της 
ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων στις 21 Νοεµβρίου 2012  και της επετείου της Εθνικής 
Αντίστασης στις 25 Νοεµβρίου 2012. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 250 € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα 
(πχ. αγορά στεφάνων κτλ). 

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 σχετικής αριθµ. πρωτ. 102391/3861/14-11-
2012 εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1382/28-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, της εκδήλωσης εορτασµού της 
ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων στις 21 Νοεµβρίου 2012 και της επετείου της Εθνικής 
Αντίστασης, στις 25 Νοεµβρίου. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 250,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη 
διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα (πχ. αγορά στεφάνων κτλ) για τη 
διοργάνωση των εκδηλώσεων. 

............................................................................................................................................................. 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο 
επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ.     

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 27/1104/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 83122/1751/18-09-2012 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
30181/531/18-09-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκαν τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
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∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθµ. 31/1277/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία ορίσθηκε η 7η Νοεµβρίου 2012 ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, επειδή η ορισθείσα για την 23-10-2012 
δηµοπρασία δεν διεξήχθη λόγω αποχής των Μηχανικών – µελών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 103942/2119/23-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
103972/3961/23-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
υποβλήθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 07-11-2012, σύµφωνα µε το οποίο: « 
…. Η Ε.∆. παρέλαβε και εξέτασε τις προσφορές σε ανοιχτή διαδικασία αυθηµερόν, σε 
δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιέλαβε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών 
προσφορών και την καταγραφή των στοιχείων  αυτών στις οικείες στήλες του πίνακα. Για 
κάθε φάκελο προσφοράς που κατετέθη ενώπιόν της, η Ε. ∆. έλεγξε τη νοµιµοποίηση του 
προσώπου που τον υπέβαλλε (δηλαδή ότι ο καταθέτων την προσφορά ήταν πράγµατι το 
πρόσωπο που ήταν εξουσιοδοτηµένο για την κατάθεσή της). Οι φάκελοι που περιείχαν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίχθηκαν, καταγράφηκαν στο πρακτικό τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που περιείχοντο στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νοµότυπο 
και η πληρότητά τους), µονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκε η βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ. Ε. Ε. Π. και επεστράφη το πρωτότυπο της. Στο στάδιο αυτό της 
διαδικασίας γίνονται όλοι δεκτοί. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές 
προσφορές, µονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε. ∆. και ανακοινώθηκαν 
τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές 
καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο σε πίνακα ο οποίος υπογράφεται από τα 
µέλη της Ε. ∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. Κατόπιν η Ε. ∆. έλεγξε, ξεκινώντας 
από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή 
των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, 
µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 
και 24 της ∆ιακήρυξης. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά 
την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας 
Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών, µε 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των 
υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 
3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των κατά 
νόµο µηχανόσηµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα 
συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών 
µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. Κατά τον έλεγχο αυτό, 
διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται δεκτή η προσφορά του Μπογιατζόγλου Κων/νου Ε∆Ε , 
λόγω του γεγονότος ότι η εγγυητική επιστολή του δεν είχε τον απαιτούµενο χρόνο 
ισχύος των 210 ηµερών. Των λοιπών συµµετεχόντων οι προσφορές έγιναν δεκτές, 
αφού   κρίθηκαν παραδεκτές και η  Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των 
διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της 
υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία 
γνωστοποιήθηκε  στους διαγωνιζοµένους ότι δύο διαγωνιζόµενοι έχουν ίδιες προσφορές 
36%, ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) 
ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο 
χρονικό αυτό διάστηµα δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. Μετά την παρέλευση των 
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πέντε ηµερών ειδοποιήθηκαν οι δύο µε την ισόποση προσφορά, ότι θα διενεργηθεί 
δηµόσια κλήρωση την 14/11/12 και ώρα δέκα στα γραφεία της ∆/νσης Τεχν. Εργων. 
Η κλήρωση διενεργήθηκε από την επιτροπή διαγωνισµού παρουσία των δύο 
διαγωνιζοµένων  και κληρώθηκε ο Ε∆Ε Τσιρώνης Σπυρίδων. Σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της ∆ιακήρυξης και 
σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος 
πρακτικού η Ε. ∆. για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου : «Κατασκευή 
γέφυρας ( προσθήκη ) στην παλαιά γέφυρα στη θέση ¨Νάτση¨ στο επαρχιακό δίκτυο 
Φιλιατών» προσωρινός µειοδότης είναι ο κ. Τσιρώνης Σπυρίδων Ε∆Ε  µε έκπτωση « 
Τριάντα έξι τοις εκατό » (36 %) επί των τιµών του τιµολογίου . ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1383/28-11-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Κατασκευή γέφυρας (προσθήκη-επέκταση) στην παλαιά γέφυρα θέση «ΝΑΤΣΗ» στο 
επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, και κατόπιν της κλήρωσης που 
διενεργήθηκε από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µεταξύ των διαγωνιζοµένων «Λιάνος 
Αναστάσιος & Σία Ε.Ε.» και Σπυρίδωνα Τσιρώνη Ε∆Ε, των οποίων οι προσφορές ήταν 
ισόποσες, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε ο Σπυρίδωνας Τσιρώνης Ε∆Ε, µε 
έκπτωση 36% επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης και προσφερόµενη τιµή € 
84.480,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Σπυρίδωνα Τσιρώνη Ε∆Ε, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (36,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 07-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-
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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 101425/4270/12-11-2012 έγγραφο 
συνηµµένο αντίστοιχα, µε αρ. πρωτ. 101643/3913/12-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την 
επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα 
σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι βρισκόµαστε ήδη στο τέλος της διαχειριστικής 
περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµα για το έτος 2011, να γίνει υπολογισµός του κόστους 
λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους 
– οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1384/28-11-2012) 

 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά 
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αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1321 του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 3875 Όχηµα Περιοδικό σέρβις 270,00 

2 113270 Περιστρεφόµενη τσάπα 

Καθάρισµα αντλίας πετρελαίου, 
αλλαγή ελαστικά σωληνάκια 
πετρελαίου, αλλαγή µπαταριών 
(2), αντικατάσταση 
κατεστραµµένων πέδιλων 

6.415,00 

3 9958 Όχηµα Αλλαγή 4 ελαστικών 600,00 
4 9228 Όχηµα Αλλαγή 2 υαλοκαθαριστήρων 52,00 

5 109524 Grader 

Κόλληµα εξάτµισης, αλλαγή λαµών 
µαχαιριού, Φίλτρα (λαδιού, 
πετρελαίου, αέρος), αλλαγή 
φανών, Επισκευή καπάκι µηχανής 
(πολυεστέρας) 

965,00 

6 9208 Όχηµα Φίλτρο - λάδια µηχανής  210,00 

7 9915 Όχηµα 
Συντήρηση χρώµατος καπό + 
προφυλακτήρα εµπρός, Σέρβις 606,00 

8 9944 Όχηµα Αλλαγή τάπας καυσίµου 32,00 

9 9957 Φορτηγό 
Σέρβις (λάδια, φίλτρα) - φανάρια 
όπισθεν, Επισκευή χειρόφρενου 1.525,00 

10 51190 Grader 

Αλλαγή δακτυλιδίων στον άξονα 
του µαχαιριού, αλλαγή στεγανών 
εµβόλου, φίλτρα αέρος, κόλληµα 
λάµας µαχαιριού όργανο 
θερµοκρασίας, ρεγουλιάρισµα 
χειρόγραφου 

1.251,00 

11 121907 Grader 
Αντικατάσταση βοηθητικής αντλίας 
πετρελαίου, αλλαγή ελαστικού 
σωλήνα λαδιού 

427,00 

12 121906 Προωθητήρας Αλλαγή στεγανών στο έµβολο  603,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 12.956,00 

 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης της απολογιστικής δαπάνης της 
ασφάλτου) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή γέφυρας 
Λεπιανών», αναδόχου Εταιρείας «ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.».   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3765/14-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 102659/3928/14-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2008ΕΠ03000011 µε πίστωση 300.000,00 € σύµφωνα µε την 
Αριθ. Πρωτ. 6518/09.07.2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και µε 
συµπληρωµατική πίστωση 170.000,00 € σύµφωνα µε την Αριθ. Πρωτ. 4920/04.06.2009 
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου. Ο παρών 2ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 
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308.578,05 € µε ΦΠΑ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 
3669/2008 χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού. Η 
προτεινόµενη δαπάνη των 308.578,05 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση 
κατά 2.285,16 € σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 
2ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 7ο/09-11-2012 (θέµα 2ο) 
πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1385/28-11-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή γέφυρας Λεπιανών», αναδόχου εταιρείας Κ. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ - 
«ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ», όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, µε το αριθµ. 7ο/09-11-2012 
(θέµα 2ο) Πρακτικό του. 

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 308.578,05 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 2.285,16 
σε σχέση µε τη δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου, ενώ µε τις εργασίες του, δεν προκαλείται αλλαγή του 
βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου 
 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση 
οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη 
- Μακρύκαµπος», αναδόχου Ιωάννη Καλλία Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-2012.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3750/14-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 103993/3970/23-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 13-11-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 31.12.2012 δεδοµένου ότι η 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (6-11-2012) είναι µεταγενέστερη της συµβατικής 
προθεσµίας (30-9-2012) όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012, µε αρχικό 
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προϋπολογισµό 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 18.568,71 € µε 
Φ.Π.Α. και συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως µέχρι 31.12.2012 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του 
αναδόχου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1386/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού δρόµου 
∆ίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαµπος», αναδόχου Ιωάννη Καλλία Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-2012, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης των εργασιών 
µετ’ αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής 
Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουµέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες – Βουλγαρέλι) Β΄ 
φάση (τµήµα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσµάς)» αναδόχου Κοινοπραξίας Ιωάννης Τσιρώνης 
– Χριστόδουλος - Ζιάβρας, µέχρι την 30-06-2013.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3408/16-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 104267/3980/26-11-12 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 15-10-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών µε την οποία ζητά παράταση 
προθεσµίας περάτωσης των εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, µέχρι 
30-6-2013. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι το έργο «…… χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
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προγράµµατος «ΠΙΝ∆ΟΣ» και η σύµβαση υπογράφηκε την 09.10.2009 µε αρχική 
προθεσµία ολοκλήρωσης την 30.09.2010. Στο έργο χορηγήθηκαν οι παρακάτω 
παρατάσεις προθεσµίας: α) Μέχρι την 30.06.2011 µε την αρ. πρ. 253/2010 απόφαση 2ης 
ΝΕ Άρτας. β) Μέχρι 30.12.2011 σύµφωνα µε το αριθµ. 20/2011 (θέµα 17ο) πρακτικό της 
Οικονοµικής   Επιτροπής Περ. Ηπείρου. γ) Μέχρι  30.06.2012 µε το αρ. 37/2011 (θέµα 48ο) 
πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου. δ) Μέχρι 31-10-2012 µε το αρ. 
19/2012 (θέµα 6ο) Πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής Περ. Ηπείρου. Μέχρι σήµερα 
έχουν εκτελεσθεί εργασίες σε ποσοστό 80% περίπου. Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεσθεί 
εργασίες σε ποσοστό 80% περίπου. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στη χορήγηση συνολικής 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση µέχρι 30-6-2013 για τους 
λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου που 
εκτελείται σε ορεινή και αποµακρυσµένη περιοχή των Τζουµέρκων Ν. Άρτας και για το 
οποίο πρέπει να εξασφαλισθεί η συνέχιση της χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα 
«Πίνδος» για το οποίο υπάρχει έλλειψη πιστώσεων το έτος 2012.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1387/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουµέρκων 
(Καταρράκτης – Σκιαδάδες – Βουλγαρέλι) Β΄ φάση (τµήµα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσµάς)» 
αναδόχου Κοινοπραξίας Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος - Ζιάβρας, µέχρι την 30-06-2013, 
µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τη 
χορήγηση των προηγούµενων παρατάσεων, αριθµ. 37/1136/23-12-2011 και 19/806/12-07-
2012 αποφάσεων της Ο.Ε., και αναφερόµενος στην µη οµαλή χρηµατοδότηση του έργου από 
το Πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ, τοποθετήθηκε ως εξής: «…. η πολιτική των κυβερνώντων έχει 
οδηγήσει την Περιφέρεια σε ελεγχόµενη χρεοκοπία. Η πλειοψηφία στηρίζει αυτή την πολιτική. 
Εµείς δεν θέλουµε να είµαστε συνένοχοι». 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και 
κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε 
ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η ορισθείσα για την 20-11-2012 δηµοπρασία δεν διεξήχθη λόγω 
των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 30/1256/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3401/12-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3363/09-10-2012 απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3838/26-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104589/3987/26-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέµατος, δεν διεξήχθη λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006. 

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

(απόφαση 34/1388/28-11-2012) 

Επειδή η ορισθείσα για την 20-11-2012 ανοιχτή δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση 
επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ, δεν διεξήχθη λόγω των 
κινητοποιήσεων των εργαζοµένων της Π.Ε. Άρτας,  

Ορίζει την 7η ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη 
διακήρυξη δηµοπρασίας.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης τµήµατος τεχνικού στο 
5ο χλµ (από γέφυρα Πλάκας) στον επαρχιακό δρόµο αριθµ. 22 «Άγναντα προς Πλάκα 
και Ιωάννινα» λόγω επικινδυνότητας κατάρρευσης του οδοστρώµατος µετά τις 
πληµµύρες στις 22-28/10/2012, σύµφωνα µε την αριθµ. 3605/01-11-2012 Α∆Α:Β42Α7Λ9-
ΚΗ4 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  
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9. Την αριθ. 3605/01-11-2012 Α∆Α:Β42Α7Λ9-ΚΗ4 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας για την άµεση ανάθεση εργασιών από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας για 
αποκατάσταση τµήµατος τεχνικού στο 5ο χλµ (από γέφυρα Πλάκας) στον επαρχιακό 
δρόµο αριθµ. 22 «Άγναντα προς Πλάκα και Ιωάννινα», σε εργοληπτική επιχείρηση η 
οποία έχει την δυνατότητα άµεσης επισκευής και αποκατάστασης της κυκλοφορίας, επειδή 
λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατεστράφη τµήµα του Τεχνικού που υπάρχει στο 5ο 
χλµ (από γέφυρα Πλάκας) του επαρχιακού δρόµου αριθµ. 22 και υπάρχει άµεσος κίνδυνος 
κατάρρευσης του οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα να συµβεί τροχαίο ατύχηµα και να 
διακοπεί η κυκλοφορία προς Άγναντα και Πράµαντα. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΠ 
της Π.Ε. Άρτας 2012 Αποθεµατικό µε βάση µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3689/07-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 102663/3929/14-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «…. Την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ» ο 
οποίος προσέφερε τιµή, ποσού των 4.920,00 €, συµπεριλαµβανοµένου και του 
Φ.Π.Α. για άµεση αποκατάσταση της βλάβης αυτής, και η οποία είναι και η 
πλέον συµφέρουσα Στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους 
χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των 
µηχανηµάτων καθώς και η προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη ως και η 
σήµανση ασφάλειας…..». 

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 από 24-10-2012 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου – 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 34/1389/28-11-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση τµήµατος τεχνικού στο 5ο χλµ (από 
γέφυρα Πλάκας) στον επαρχιακό δρόµο αριθµ. 22 «Άγναντα προς Πλάκα και Ιωάννινα»,  
λόγω επικινδυνότητας κατάρρευσης του οδοστρώµατος µετά τις πληµµύρες στις 22-
28/10/2012, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
«ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ», της οποίας η προσφορά ποσού € 4.920,00 µε ΦΠΑ για άµεση 
αποκατάσταση της βλάβης αυτής, ήταν η πιο συµφέρουσα οικονοµικά, µεταξύ αυτών που 
συνέλεξε η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, βάσει της σχετικής µελέτης που 
συντάχθηκε από την Υπηρεσία, µε προϋπολογισµό € 5.500,00 µε ΦΠΑ, και σύµφωνα µε την 
αριθµ. 3605/01-11-2012 Α∆Α:Β42Α7Λ9-ΚΗ4 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, και 
λόγω του επείγοντος, επειδή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατεστράφη τµήµα του ως 
άνω Τεχνικού και υπάρχει άµεσος κίνδυνος κατάρρευσης του οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα 
να συµβεί τροχαίο ατύχηµα και να διακοπεί η κυκλοφορία προς Άγναντα και Πράµαντα. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Αποθεµατικού του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε Άρτας, έτους 2012, ενώ στην τιµή που προσέφερε η ως 
άνω εργοληπτική επιχείρηση περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, 
εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και η προβλεπόµενη 
ασφαλιστική κάλυψη ως και η σήµανση ασφάλειας. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, 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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103004/617/15-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 103040/3935/15-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού της 
Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, στις 21 Νοεµβρίου 
2012 και στην οποία θα συµµετέχει η Π.Ε. Άρτας.  Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη 
της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, δεξίωση για 
100 προσκεκληµένους. Η συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται 
σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 101877/787/13-11-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου 
και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 800  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων 
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της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, δεξίωση για 
100 προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Βουλευτές, εκπροσώπους 
κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος στους 
επισήµους, (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά 
στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, 
φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.), αµοιβή της φιλαρµονικής του 
Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ». 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 103004/617/15-11-2012 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1390/28-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού της 
επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, την 21η Νοεµβρίου 2012, η 
οποία περιλαµβάνει στην πόλη της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, 
καταθέσεις στεφάνων και παράθεση δεξίωσης  για 100 προσκεκληµένους.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε την αριθ. 
πρωτ. 37360/09-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Π.Ε. Άρτας 
βάσει του µε αριθ. πρωτ. 101877/787/13-11-2012 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου 
και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία 
περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης (προσφορά 
καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης, 
Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., 
παράθεση γεύµατος στους επισήµους, (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, 
οικιακών σκευών, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών 
κ.λ.π.), αµοιβή της φιλαρµονικής του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ». 

............................................................................................................................................................. 
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: Β45Χ7Λ9-82Β



 - 69 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103171/618/16-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 103184/3937/16-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού της 
επετείου της Εθνικής Αντίστασης, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, στις 25 
Νοεµβρίου 2012 και στην οποία θα συµµετέχει η Π.Ε. Άρτας.  Η εκδήλωση περιλαµβάνει 
στην πόλη της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, 
παράθεση δεξίωσης (προσφορά καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους. Η 
συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 
102655/794/15-11-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
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διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης 800  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, 
που περιλαµβάνει την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 
προσκεκληµένους, δηλ.  Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές 
Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος στους επισήµους, (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, 
αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση 
φωτογραφιών κ.λ.π.), αµοιβή της φιλαρµονικής του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ». 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 103171/618/16-11-2012 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 13-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1391/28-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου 
της Εθνικής Αντίστασης την 25η Νοεµβρίου 2012, η οποία περιλαµβάνει στην πόλη της 
Άρτας, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παράθεση 
δεξίωσης (προσφορά καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε την αριθ. πρωτ. 
37360/09-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Π.Ε. Άρτας βάσει του µε 
αριθ. πρωτ. 102655/794/15-11-2012 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.   

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία 
περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 
προσκεκληµένους, δηλ.  Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές 
Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος στους επισήµους, (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, 
αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, βιντεοσκόπηση εκδήλωσης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση 
φωτογραφιών κ.λ.π.), αµοιβή της φιλαρµονικής του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ». 
............................................................................................................................................................. 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 παράτασης της σύµβασης µίσθωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας Ευαγγελίας 
& Βασιλικής Ζήκου,  για τη στέγαση των γραφείων και του αρχείου (αποθήκη) της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 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 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3978/16-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104278/3981/26-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η πρώην Ν.Α. Άρτας εκµίσθωσε τα ακίνητα ιδιοκτησίας 
Ευαγγελίας & Βασιλικής Ζήκου επί της οδού Αράχθου, επιφάνειας 305,14m2 από 05-02-
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2003 για εννέα (9) χρόνια και 95m2 από 01-11-07 µέχρι 19-09-2011 (επέκταση) 
αντίστοιχα για τις ανάγκες στέγασης των γραφείων της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας και του αρχείου της (αποθήκη) µε µηνιαίο µίσθωµα 922,73 
€ και 210,30 € αντίστοιχα (µετά την µείωση κατά 20% σύµφωνα  µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 
2/32619/17-05-2010 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). Η Υπηρεσία 
εισηγείται την παράταση µίσθωσης, από την ηµεροµηνία λήξης, µέχρι 20-09-2015 των 
ανωτέρω ακινήτων.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1392/28-11-2012) 

Εγκρίνει την παράταση των κάτωθι συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων, από την ηµεροµηνία 
λήξης τους, µέχρι την 20-09-2015 ως εξής:  

Α) του ακινήτου ιδιοκτησίας Ευαγγελίας & Βασιλικής Ζήκου το οποίο βρίσκεται επί της οδού 
Αράχθου στην Άρτα, επιφάνειας 305,14 τ.µ. για τη στέγαση των γραφείων της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 922,73 και  

Β) του ακινήτου ιδιοκτησίας Ευαγγελίας & Βασιλικής Ζήκου το οποίο βρίσκεται επί της οδού 
Αράχθου στην Άρτα, επιφάνειας 95 τ.µ. για τη στέγαση του αρχείου (αποθήκη) της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 210,30.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία 
του µε τη µίσθωση κτιρίων για τη στέγαση υπηρεσιών της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι πρέπει 
να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες και οι εναλλακτικές λύσεις για την εξεύρεση χώρου σε 
ιδιόκτητο κτίριο της Π.Ε. Άρτας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών. 
...................................................................................................................................................... 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 λειτουργικών δαπανών 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. 3978/16-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104278/3981/26-11-2012 στον 
φάκελο 18/2012 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 34/1393/28-11-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

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

072.0851 
Αµοιβές για συντήρηση 
και επισκ.µον.εγκ. 

2.940,00 

∆απάνη για τοποθέτηση & 
απεγκατάσταση κλιµατιστικών της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
και συντήρηση ανελκυστήρων Π.Ε. 
Άρτας και Εκπ/σης. 

072.0869 
Αµοιβές για συντήρηση 
και επισκ.λοιπού 
εξοπλισµού 

2.000,00 
∆απάνη για συντήρηση καυστήρων 
της Π.Ε. Άρτας και Εκπ/σης. 

072.0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές 1.042,89 

∆απάνη για ετήσια συνδροµή (2012) 
σε εφηµερίδες των Νοµών Άρτας & 
Ιωαννίνων και πληρωµή αναγκαστικής 
είσπραξης εκπρόθεσµης ΑΠ∆ για την 
χρονική περίοδο 10/2012.  

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης  και 
επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισµού 

150,00 
∆απάνη για ανταλλακτικά φωτ/κού 
µηχ/τος της ∆/νσης Α΄θµιας Εκπ/σης 
Άρτας 

072.1712 
Προµήθεια συσκευών 
θέρµανσης και 
κλιµατισµού 

1.350,00 

∆απάνη για προµήθεια τριών (3) 
κλιµατιστικών µηχ/των για τη ∆/νση  
Μεταφορών & Επικοινωνιών από τον 
προµηθευτή «Καραντζιά Γεώργιο» ο 
οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη 
µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών. 

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ & λοιπού 
συναφούς εξοπλισµού 

82,00 
∆απάνη για προµήθεια µελάνης 
εκτυπωτή του ΚΕ∆∆Υ Άρτας 

ΣΥΝΟΛΟ 7.564,89  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», αναδόχου 
Κ/Ξ  «Ν. ΚΑΣΣΑΒΟΣ - Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», µέχρι την 25-04-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 102081/4576/13-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 102257/3923-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 12-09-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, σχετική εισήγηση και το 
µε αριθµό  9ο/13-11-2012 Πρακτικό του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει τα εξής «…… Κατά τον ανάδοχο στη διάρκεια  εκτέλεσης των εργασιών του 
έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ «ΖΗΡΟΥ» ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», που εκτελείτε ταυτόχρονα µε το έργο του 
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θέµατος και συγκεκριµένα κατά την καθαίρεση των επιχρισµάτων στα κτίρια των 
εργαστηρίων και διαλέξεων, εµφανίστηκαν εκτεταµένες ρηγµατώσεις στη φέρουσα  
τοιχοποιία από οπτοπλινθοδοµή. Προκειµένου να καταστούν  τα κτίρια στατικά επαρκεί, 
απαιτούνται οι αναγκαίες εργασίες υποστήριξης και ενίσχυσης.  Αποτέλεσµα ήταν η 
καθυστέρηση αποπεράτωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΗΡΟΥ». Οι  Επιβλέποντες  Μηχανικοί του έργου κρίνουν 
απαραίτητη  την αιτουµένη παράταση προθεσµίας ώστε να πραγµατοποιηθούν έντεχνα και 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οι υπολειπόµενες εργασίες. Μετά τα παραπάνω 
εισηγούµαστε την έγκριση παράτασης προθεσµίας για την περαίωση όλων των εργασιών 
του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΗΡΟΥ» µέχρι την  
25-04-2013 .». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1394/28-11-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», αναδόχου Κ/Ξ  «Ν. 
ΚΑΣΣΑΒΟΣ - Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», µέχρι την 25-04-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα 
και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε στο 
Πρακτικό 9ο/13-11-2012(Θέµα 1ο). 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 
οδικού τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», αναδόχου 
Αλεξάνδρου Λαϊνα.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103119/4625/16-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 103195/3938/16-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται προς έγκριση ο 1ος Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) 
του έργου του θέµατος. 

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 34/1395/28-11-2012) 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. 
(υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – τεχνικά επί της 8ης 
επαρχιακής οδού», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Μακρής & Σία Ο.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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – τεχνικά επί της 8ης 
επαρχιακής οδού», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Μακρής & Σία Ο.Ε.».    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103125/4626/16-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 103202/3939/16-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΚΑΠ έτους 2012 µε προϋπολογισµό 127.000,00 µε ΦΠΑ. Ο 1ος ΑΠΕ 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 χωρίς 
τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής του έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 
84.656,19 € µε ΦΠΑ και παρουσιάζει υπέρβαση κατά 4.597,72 € σε σχέση µε τη 
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συµβατική δαπάνη που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης 
της ασφάλτου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 1ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την 
οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 
1ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 9ο/13-11-2012 πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1396/28-11-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – 
τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», αναδόχου εταιρείας «Ιωάννης Μακρής & Σία Ο.Ε.», 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης € 84.656,19 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 
4.597,72 σε σχέση µε τη συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
αξίας της ασφάλτου,  και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, µε το αριθµ. 9ο/13-11-2012 Πρακτικό του. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
104709/3992/26-11-2012 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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Καθαρισµός 1ης και 2ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού δαπάνης € 
12.300,00 µε ΦΠΑ, 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» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 102917/4614/15-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 102954/3932/15-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…… Η ∆ιεύθυνση τεχνικών έργων της περιφερειακής 
ενότητας Πρέβεζας, έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την συντήρηση των επαρχιακών οδών του 
Νοµού Πρέβεζας. Στα πλαίσια της ανωτέρω αρµοδιότητας και προκειµένου να υπάρξει γρήγορη 
απορροή των οµβρίων υδάτων σε περιπτώσεις έντονης βροχόπτωσης για την αποφυγή 
πληµµυρικών φαινοµένων αλλά και την ασφαλή διέλευση των οχηµάτων κατά την διάρκεια του 
επερχόµενου χειµώνα απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες: • Καθαρισµός τεχνικών και χαντακιών 
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από φερτά υλικά, δένδρα και φυτικά . • Καθαρισµό πρανών. • Αρση µικρών καταπτώσεων • 
Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής. Για την ολοκλήρωση του υποέργου του θέµατος απαιτείται η 
χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: • Ελαστιχοφόρος φορτωτής. • Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 
. • Φορτωτης – Εκσκαφέας τύπου JCB • Φορτηγά ανατρεπόµενά (δύο). Μετά τα παραπάνω και 
επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον προκειµένου να αποφύγουµε πληµµυρικά φαινόµενα  και 
ασφαλή διέλευση των οχηµάτων, παρακαλούµε για τα εξής: Α) Έγκριση µίσθωσης, µε την 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, µε τους Ιωσήφ και Ηλία Μπειντάρη Ο.Ε., που έδωσε την 
οικονοµικότερη προσφορά, ως κατωτέρω: • Ελαστιχοφόρος φορτωτής περιστρεφόµενος για 48 
ώρες  δηλαδή 48 h x 50 €/h = 2.400,00 € χωρίς ΦΠΑ • Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας 
περιστρεφόµενος για 40 ωρες  δηλαδή 40 h x 50 €/h = 2.000,00 € χωρίς ΦΠΑ  • Φορτωτης – 
Εκσκαφέας τύπου JCB για 80 ωρες  δηλαδή 80 h x 30 €/h = 2.400,00 € χωρίς ΦΠΑ • Φορτηγά 
ανατρεπόµενα (δύο) για 40 ώρες το κάθε ένα, δηλαδή 40 h x 40 €/h Χ 2 = 3.200,00 € χωρίς 
ΦΠΑ. Συνολικό ποσό : 10.000,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 12.300,00 € Β) Ορισµό επιτροπής 
παραλαβής σύµφωνα µε το από 13-11-2012 πρακτικό κλήρωσης µελών µε τους: α) ∆ηµήτριο 
Κρητικό, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Σοφία Παπαγεωργίου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το 
πρόγραµµα ΚΑΠ ετους 2012 για το έργο µε τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2012» ..….. ». 

7. 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 από 24-10-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου – 
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 34/1397/28-11-2012) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η οποία 
έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την συντήρηση των επαρχιακών οδών του Νοµού Πρέβεζας, και 
προκειµένου να υπάρξει γρήγορη απορροή των οµβρίων υδάτων σε περιπτώσεις έντονης 
βροχόπτωσης για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων αλλά και την ασφαλή διέλευση των 
οχηµάτων κατά την διάρκεια του επερχόµενου χειµώνα, τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών 
µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας εταιρείας «Ιωσήφ και Ηλία Μπεϊντάρη Ο.Ε.» η οποία έδωσε την 
οικονοµικότερη προσφορά, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Καθαρισµός 1ης και 2ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού δαπάνης € 12.300,00 µε 
ΦΠΑ, 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» και λόγω του κατεπείγοντος, 
προκειµένου να αποφευχθούν πληµµυρικά φαινόµενα, για την οποία απαιτούνται οι κάτωθι 
εργασίες: • Καθαρισµός τεχνικών και χαντακιών από φερτά υλικά, δένδρα και φυτικά • Καθαρισµό 
πρανών • Άρση µικρών καταπτώσεων • Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, µε τη χρήση των 
παρακάτω µηχανηµάτων: 

Α) Ελαστιχοφόρος φορτωτής περιστρεφόµενος, ο οποίος θα εργασθεί για 48 ώρες   

Β) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας περιστρεφόµενος, ο οποίος θα εργασθεί για 40 ώρες  

Γ) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB, ο οποίος θα εργασθεί για 80 ώρες 

∆) Φορτηγά ανατρεπόµενα (δύο),  τα οποία θα εργασθούν για 40 ώρες το καθένα  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 10.000,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 12.300,00 € µε ΦΠΑ, για την πληρωµή 
των εργασιών που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, ιδιοκτησίας εταιρείας 
«Ιωσήφ και Ηλία Μπεϊντάρη Ο.Ε.», {ήτοι Α) Ελαστιχοφόρος φορτωτής περιστρεφόµενος για 48 
ώρες δηλαδή 48 h x 50 €/h = 2.400,00 € χωρίς ΦΠΑ, Β) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 
περιστρεφόµενος, για 40 ώρες δηλαδή 40 h x 50 €/h = 2.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, Γ) Φορτωτής – 
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Εκσκαφέας τύπου JCB για 80 ώρες δηλαδή 80 h x 30 €/h = 2.400,00 € χωρίς ΦΠΑ και ∆) Φορτηγά 
ανατρεπόµενα (δύο) για 40 ώρες το κάθε ένα, δηλαδή 40 h x 40 €/h Χ 2 = 3.200,00 € χωρίς ΦΠΑ}, 
για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισµός 1ης και 2ης επαρχιακής οδού», 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 οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας 
έτους 2012». 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, και ορίζει τα µέλη αυτής, 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από 
την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-
10-2011) και αναφέρονται στο από 13-11-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

α) ∆ηµήτριο Κρητικό, β) Γεώργιος Λογοθέτης και γ) Σοφία Παπαγεωργίου.  

� 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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Πρέβεζα  13 –11-  2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

            Στην Πρέβεζα σήµερα την 13-11-012 και ώρα 9:00 π.µ., στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε δηµόσια συνεδρίαση  διενεργήθηκε από τον 
Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π. Ε.,  προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών περιβάλλοντος 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στο Γραφείο του Προϊσταµένου 
και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κου Αθανάσιου Λέκκου Εργοδηγού και Κας Ελένης 
Κατωπόδη Εργοδηγού, κλήρωση για τον ορισµό µελών προκειµένου να συσταθεί η επιτροπή 
προσωρινής παραλαβής  του υποέργου µε τίτλο: 

             «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1ης ΚΑΙ 2ης  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ»  . 
                του έργου µε τίτλο: 

      «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012». 
 

                Προϋπολογισµού δαπάνης: 12.300,00 € (µε ΦΠΑ) 
  

Από την κλήρωση που διενεργήθηκε για τον ορισµό των τριών (3)  µελών της ανωτέρω Επιτροπής 
λαµβανοµένων υπ’ όψη όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας , που είναι υποψήφιοι για την συγκρότηση 
των Επιτροπών δηµοσίων διαγωνισµών των έργων δυνάµει της υπ’ αριθ. 15 / 353 / 09-06-2011 ( θέµα 8ο)  
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι 
κάτωθι υπάλληλοι της Υπηρεσίας µας ως µέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω 
υποέργου : 

 
1. ∆ηµήτριος Κρητικός 
2. Γεωργιο Λογοθέτη  
3. Σοφία Παπαγεωργίου  

 
Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 
 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Οι υπάλληλοι 
 

 
1. Αθανάσιος Λέκκος  

 
 

2. Ελένη  Κατωπόδη  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για τη συντήρηση της 
8ης επαρχιακής οδού στην Π.Ε. Πρέβεζας προϋπολογισµού δαπάνης € 14.022,00 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 του Ν. 
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 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103128/4627/16-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 103207/3940/16-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…… Σας γνωρίζουµε ότι η ∆/νση 
Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει την συντήρηση της 8ης Επαρχιακής οδού και των 
παρακαµπτήριων οδών ήτοι καθαρισµός χαντακιών, τεχνικών, κοπή δένδρων θάµνων κλπ. 
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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. ΜΕ 57814 για 80 ώρες, µιας τσάπας, 
GCB µε αριθ.ΜΕ27221 για 85 ώρες και ενός τριαξονικού φορτηγού µε αριθµό ΥΕΤ4015 για 
80 ώρες. Ιδιοκτησίας Θωµά Χριστιά 2.Εγκριση διάθεσης πίστωσης 14.022,00. € µε Φ.Π.Α. 
(τσάπα περιστρεφόµενη 80ωρ.χ50€/h=4.000,00, τσάπα GCB 85 ωρ.χ40€=3.400,00€, 
φορτηγό τριαξονικό 80ωρ.χ50€/h=4.000,00) =11.400,00x23%ΦΠΑ=14.022,00€. 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».….. ». 

7. 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 από 24-10-2012 συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου – 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 34/1398/28-11-2012) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει την συντήρηση της 8ης Επαρχιακής οδού 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 Θωµά 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, µε τη χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων:  

Α) περιστρεφόµενη τσάπα, µε αριθµ. κυκλ. ΜΕ 57814, που θα εργασθεί για 80 ώρες,  

Β) τσάπα GCB, µε αριθµ. κυκλ. ΜΕ 27221, που θα εργασθεί για 85 ώρες και 

Γ) τριαξονικό φορτηγό, µε αριθµ. κυκλ. ΥΕΤ 4015, που θα εργασθεί για 80 ώρες 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 11.400,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 14.022,00 € µε ΦΠΑ, για την 
πληρωµή των εργασιών που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, 
ιδιοκτησίας Θωµά Χριστιά, {ήτοι Α) περιστρεφόµενη τσάπα για 80 ώρες δηλαδή 80hx 
50€/h=4.000,00 € χωρίς ΦΠΑ Β) τσάπα GCB για 85 ώρες δηλαδή 85hx40€=3.400,00 € 
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 8ης Επαρχιακής οδού 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 οδικό δίκτυο καθώς και 
για τον καθαρισµό των ποταµών του Ν. Πρέβεζας».  

� 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. 
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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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 103563/4660/20-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 101001/3975/23-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι βρισκόµαστε ήδη στο τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµα για το έτος 2011, να γίνει 
υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., 
καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1399/28-11-2012) 

 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων των 
αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισµού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας):  
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ – 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ΚΑΕ 

1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΙ 9978 
Αντικατάσταση γρύλου 
πόρτας οδηγού 

200,00 1321 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΥ 7360 
Αντικατάσταση ελατηρίου 
τανισµού ερπυστριών 

1537,50 1321 

3 ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΑΣ ΜΕ 103928 
Αντικατάσταση µίζας και 
αυτόµατου δυναµού 

440,40 1321 

4 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 103927 
Αντικατάσταση πύρου 
µπούµας  

178,35 1321 

5 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3141 
Αντικατάσταση αντλίας 
νερού 

455,10 1321 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 Αντικατάσταση εξάτµισης 1.107,00 1321 

7 ΠΡΟΩΘΗΤΉΡΑΣ ΚΥ 7359  
Αντικατάσταση ψυγείου 
λαδιού 

1.057,80 1321 

8 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.500,00 0829 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.476,15  

                                  
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

       8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 101432/3602/13-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
102657/3926/14-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1400/28-11-2012) 
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Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

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

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΥ 
∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0843 

Εκδόσεις-εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 

(περιλαµβάνεται και η 
προµήθεια χάρτου) 

10.000,00 356,70 

∆απάνη για εκτύπωση βιβλίων 
µηχανικού εξοπλισµού για τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας 

072.0894 
Συµβολαιογραφικά 

έξοδα, έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων 

2.000,00 640,34 

∆απάνη για πληρωµή 
∆ικαστικού επιµελητή για 
επίδοση αποφάσεων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 

072.0899 Λοιπές Ειδικές Αµοιβές 20.700,00 70,00 

∆απάνη για µετεγκατάσταση 
κλιµατιστικού µηχανήµατος 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ν. Πρέβεζας 

072.1231 
Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας 

6.000,00 1.000,00 

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

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 

επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισµού 

15.000,00 128,00 

∆απάνη για αγορά 
ανταλλακτικών για επισκευή του 
φωτοτυπικού µηχανήµατος της 
∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας 

072.1699 
Λοιπές Προµήθειες 

Υλικών 
10.000,00 150,00 

∆απάνη για προµήθεια υλικών 
για τη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. 
Πρέβεζας 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟ∆ΩΝ  63.700,00 2.345,04   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, ηµερίδας µε θέµα τον αλκοολισµό 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1547/12-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε το αρ. πρωτ. 103998/3973/23-11-
2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
διοργάνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε συνεργασία µε το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, ηµερίδας µε θέµα τον αλκοολισµό, καθώς 
και των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1401/28-11-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση ηµερίδας, 
σε συνεργασία µε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, µε  θέµα τον 
αλκοολισµό και η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Πρέβεζα στις 30-11-2012. 

Σκοπός  της  ηµερίδας είναι η αγωγή και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέµατα 
εξάρτησης από το αλκοόλ. Στόχος είναι να διερευνηθούν και να προβληθούν σύγχρονα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Το θέµα θα αναπτύξουν και θα 
συζητήσουν, µε το κοινό, επιστήµονες που θα έρθουν  για το σκοπό αυτό από την Αθήνα. 
Τις δύο επόµενες ηµέρες της ηµερίδας, 1η και 2η ∆εκεµβρίου 2012, θα πραγµατοποιηθεί 
εργαστήριο για ντόπιους θεραπευτές. Στα πλαίσια της ηµερίδας και των εργαστηρίων θα 
οργανωθούν οµάδες ενηλίκων µε προβλήµατα εθισµού για εργασιοθεραπεία µε χειροτεχνίες 
και κατασκευές. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προάγοντας την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής διότι δίνει την ευκαιρία σε 
κάθε πολίτη να ενηµερωθεί για ευαίσθητα θέµατα, να βελτιώσει µε αυτό τον τρόπο τη 
συµπεριφορά του απέναντι σε αυτά και ενδεχοµένως να διαγνώσει και να ζητήσει βοήθεια 
για θέµατα που τον αφορούν 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της 
Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω ηµερίδα και εργαστήριο, ήτοι για εκτυπώσεις (προσκλήσεις, 
αφίσες, βεβαιώσεις), άνθη, µετακίνηση οµιλητών, διανυκτέρευση και γεύµατα, διάφορα 
αναλώσιµα και χαρτικά για τις οµάδες εργασίας, την ηµερίδα και το εργαστήριο και θα 
βαρύνει τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9779 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2012 (έργο 
∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
Κ.Λ.Π. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ). 
............................................................................................................................................................. 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 41ο 

Έγκριση τροποποίησης της σύµβασης προµήθειας καυσίµων κίνησης για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις αριθµ. 14/539/21-05-2012, 18/761/03-07-2012 και 20/829/17-07-2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια «Ανάδειξη προµηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012, την 
κατάρτιση της διακήρυξης αυτού, καθώς και την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του και την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στους 
µειοδότες: Α) Για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου 
Πρέβεζας: στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Ο.Ε.», Β) Για την 
προµήθεια καυσίµων κίνησης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πρέβεζας: στην εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Ο.Ε.», και Γ) Για την προµήθεια καυσίµων 
κίνησης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πάργας: στην ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ. 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
102677/3693/14-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104592/3988/26-11-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα: α) Το αρ. 
πρωτ. 101979/4572/13-11-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 
β) Το αρ. πρωτ. Φ.900/235/14-11-2012 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Πρέβεζας γ) Το από 14-11-2012 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού και αναφέρει τα εξής: «… 1. Με τα ανωτέρω (α) και (β) σχετικά έγγραφα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων και του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας, 
αντίστοιχα, επισηµαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης συµπληρωµατικής ποσότητας πετρελαίου 
κίνησης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των µηχανηµάτων έργου  για τους µήνες 
Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2012, δεδοµένης της εξάντλησης των συµβατικών ποσοτήτων 
προµήθειας καυσίµων κίνησης, όπως αυτές είχαν καθοριστεί στην αρ. πρωτ. 
66025/2482/23-07-2012 σύµβαση της Π.Ε. Πρέβεζας. 2. Με το από 14-11-2012 Πρακτικό 
η επιτροπή  διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
την ανάθεσή του, γνωµοδοτεί θετικά για την αύξηση της προς προµήθεια ποσότητας 
πετρελαίου κίνησης κατά 30 %, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα που 
αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε 
για την έγκριση τροποποίησης του άρθρου 2 της αρ. 66025/2482/23-7-2012 σύµβασης 
(Περιγραφή Ειδών – Ποσότητα – Τιµές) και ειδικότερα την αύξηση της προς προµήθεια 
ποσότητας πετρελαίου κίνησης κατά 30 %, ήτοι από 32.000 σε 41.600 λίτρα, καθώς και την 
ανάλογη αύξηση της συµβατικής αξίας από 50.000 σε 64.896 ευρώ, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η λειτουργική ετοιµότητα των Μ. Ε. µέχρι τη λήξη του έτους.  

Στο ως άνω, αριθµ. ΙΙΙ/14-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« ……. Η επιτροπή  λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 38 παρ. 3  εδάφιο 3ο του Π.∆. 118/2007 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου), σύµφωνα µε το οποίο:  «Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον 
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η 
τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου». 

3. Την αριθµ. 4/2012 (αρ. πρωτ: 45067/1686/22-5-2012) διακήρυξη και ειδικότερα το άρθρο 
15 παρ. 4  στο οποίο αναφέρεται ότι η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για αύξηση της 
προκηρυχθείσας ποσότητας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης,  εάν υπηρεσιακές 
ανάγκες το επιβάλουν, µέχρι ποσοστού 30%. 

4. Την αρ. πρωτ. 66025/2482/23-7-2012 συναφθείσα σύµβαση µεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη 
της Π. Ε. Πρέβεζας και της ατοµικής επιχείρησης «Αλεξάνδρα Σµπόνια», για την προµήθεια 
πετρελαίου κίνησης, προκειµένου να καλυφθούν σχετικές λειτουργικές ανάγκες υπηρεσιών 
της Π.Ε. Πρέβεζας, στο άρθρο 2 της οποίας προβλέπεται ότι: «Η υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων, των επί µέρους ειδών, κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες που θα 
διαµορφωθούν. Η ανωτέρω αύξηση των ποσοτήτων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από  
30%, η δε αντίστοιχη µείωση µέχρι 50%». 

5. Την αναγκαιότητα εξασφάλισης συµπληρωµατικής ποσότητας πετρελαίου κίνησης για την 
κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των µηχανηµάτων έργου για τους µήνες Νοέµβριο και 
∆εκέµβριο 2012, προκειµένου να αντιµετωπισθούν έκτακτες ανάγκες αποκατάστασης 
ζηµιών του οδικού δικτύου, καθώς και εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα µε τα µηχανήµατα της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι 
Την τροποποίηση της αρ. πρωτ. 66025/2482/23-7-2012 σύµβασης µεταξύ του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Πρέβεζας και της ατοµικής επιχείρησης «Αλεξάνδρα Σµπόνια» και 
ειδικότερα την αύξηση της προς προµήθεια ποσότητας του πετρελαίου κίνησης  κατά 30%, 
ήτοι: 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
ΣΜΠΟΝΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

32.000 
litra 

50.000,00 
ευρώ 

9.600 litra 
(ποσοστό  30%) 

15.000,00 
ευρώ 

41.600 
litra 

65.000,00 
ευρώ 

                                               
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής και 
υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες.». 
………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1402/28-11-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. πρωτ. 66025/2482/23-07-2012 σύµβασης µεταξύ του 
Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Πρέβεζας και της ατοµικής επιχείρησης «Αλεξάνδρα Σµπόνια», 
για την προµήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, σύµφωνα µε το αριθµ. ΙΙΙ/14-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του σχετικού ανοιχτού µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού, που διενεργήθηκε βάσει της 
αριθµ. 45067/1686/22-05-2012 διακήρυξης, και συγκεκριµένα το άρθρο 2 της ανωτέρω 
σύµβασης (Περιγραφή Ειδών – Ποσότητα – Τιµές), µε αύξηση της προς προµήθεια 
ποσότητας πετρελαίου κίνησης κατά 30 %, ήτοι από 32.000 σε 41.600 λίτρα, και µε ανάλογη 
αύξηση της συµβατικής αξίας από € 50.000,00 σε € 64.896,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511), προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η λειτουργική ετοιµότητα των µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µέχρι τη 
λήξη του έτους. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-
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 42ο 

Έγκριση του από 26-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση 
Φλάµπουρα», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, όπου δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας 
δηµοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 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 αριθµ. 33/1336/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 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, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην 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 της Περιφέρειας 
Ηπείρου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 104667/10470/26-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 104703/3991/26-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 26-
11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα 
δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται την 
έγκρισή του και τη δηµοπράτηση του έργου, την 7η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
10.00΄ π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), µε µέριµνα της ∆ΤΕ/ΠΗ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1403/28-11-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-11-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάµπουρα», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, 

− Ορίζει την 7η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

� 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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 43ο 

Έγκριση διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 
και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και 
λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.     

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4152/26-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104710/3993/26-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1404/28-11-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού € 123.500,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 
31.500,00 µε ΦΠΑ για πετρέλαιο θέρµανσης, € 77.000,00 µε ΦΠΑ για καύσιµα κίνησης και 
€ 15.000,00 µε ΦΠΑ για λιπαντικά), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512 για πετρέλαιο θέρµανσης, και ΕΦ 071, ΚΑΕ 
9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 για πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και λιπαντικά). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας, µε κριτήριο κατακύρωσης, για µεν τα πετρελαιοειδή το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης στα εκατό, για δε τα λιπαντικά τη χαµηλότερη συνολικά τιµή, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 4152/26-11-2012 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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-
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 44ο 

Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - 
Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

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

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και συγκεκριµένα του άρθρου 94 παρ. 4 υπ΄ αριθµ. 18, µε το 
οποίο στο άρθρο 75 του Κ∆Κ στον τοµέα «Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού» προστίθεται σαν 
αρµοδιότητα η µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, 
περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της 
µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων. 

8. Την αριθµ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης από τους ∆ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011) και τις αριθµ. 39 και 46 εγκύκλιους (αριθµ. 
πρωτ. 35254/28-06-2011 και 39711/07-09-2011 αντίστοιχα) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 70 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α), 34 του Ν.4053/12 (ΦΕΚ 44 Α), 8παρ. 
8 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85 Α) µε τις οποίες οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί κατά το σχολικό έτος 
2010-2011 από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη µεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
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Εκπ/σης παρατάθηκαν µέχρι τις 30-06-2012 κατά διαστήµατα και όπως όριζαν οι ως άνω σχετικές 
διατάξεις καθώς και οι εκδοθείσες εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 

10. Την 171/05-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, για το σχολικό έτος 2012-
2013, σύµφωνα µε το οποίο, οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής στα 
σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών 
σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2012-2013, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28-7-2011 (Β΄1701). Στις περιπτώσεις που οι 
συµβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για 
οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους ∆ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις 
Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και 
µέχρι 30-6-2013, των οικείων συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις 
της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του ν.4071/2012 (Α΄85), εφαρµοζοµένων αναλόγως. Σε 
περίπτωση κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ∆ήµους, οι συµβάσεις που 
συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο κατάρτισης και 
ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων. 

11. Τις αριθ. 1Β/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β) & 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701 Β) ΚΥΑ µε  θέµα «Μεταφορά 
µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης». 

12. Την υπ΄ αριθµ. Εγκύκλιο 47/06-09-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταφορά µαθητών 
σχολικού έτους 2012-2013, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου» 
όπου αναγράφεται ότι οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόµενα, εκτελούνται µέχρι 
τη λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε 
ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση µε το αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 
2012.  

13. Την αριθµ. 9/42/10-9-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε θέµα «Μεταφορά 
µαθητών σχολικού έτους 2012-2013»,  σύµφωνα µε την οποία παρατείνονται  οι συµβάσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, για τα δροµολόγια εκείνα που είναι 
αδύνατο για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους Καλλικρατικούς ∆ήµους της.  

14. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4152/26-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104710/3993/26-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: « έχοντας υπόψη: …… 6. Την αριθµ.191/09-09-2009 διακήρυξη 
ανοιχτού διαγωνισµού της Ν.Α. Άρτας για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Άρτας  για το σχολικό έτος 2009-2010σύµφωνα µε τους 
όρους της οποίας έχουν συναφθεί οι ισχύουσες συµβάσεις όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
µεταγενέστερα. 7. Το γεγονός ότι για την Π.Ε Άρτας στις συµβάσεις µεταφοράς µαθητών έχει γίνει 
µείωση του κόστους σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 70 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α) 
για µεν τους µεταφορείς ∆ηµοσίας Χρήσεως (ΤΑΞΙ ΑΣΤΙΚΟΥ & ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ) 
ποσοστού 3% και για  δε τους µεταφορείς µε µέσο ιδιωτικής χρήσεως ποσοστού 10%. 
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε : α) Τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς ∆ηµόσιας 
χρήσης  (ΤΑΧΙ-ΑΣΤΙΚΟ& ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς 
µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα 
δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών µεταφορέων σύµφωνα µε τα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄,Β΄& Γ΄στα οποία συµπεριλαµβάνεται το σύνολο του έργου µεταφοράς 
µαθητών ήτοι: όλες οι υφιστάµενες συµβάσεις που παρατάθηκαν, όσες τροποποιήθηκαν καθώς και 
οι αναθέσεις νέων δροµολογίων σε δηµοσίας χρήσεως µεταφορικά µέσα µε σχετική ένδειξη β) σε 
περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες, την δυνατότητα ένταξης των µαθητών αυτών που 
χρήζουν µεταφοράς, όπου αυτό είναι εφικτό, σε δροµολόγια που ήδη εκτελούνται ή τη δηµιουργία 
νέων δροµολογίων για τα οποία θα εισηγηθούµε όταν αυτά απαιτηθούν την έγκρισή τους. Σε 
περίπτωση δε αδυναµίας εύρεσης µεταφορέα, (µε δεδοµένο ότι καλούµαστε σε δροµολόγια που 
δίνονται παραιτήσεις των οδηγών που τα εκτελούσαν µέχρι την 30η Ιουνίου του 2012, καθώς και 
σε νέα δροµολόγια που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες να ακολουθήσουµε τις 
κείµενες διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28-7-2011 (Β΄1701) όπου αναγράφεται ότι η εκτέλεση 
µεταφοράς µαθητών πραγµατοποιείται µε κάθε κατάλληλο µεταφορικό µέσο δηµόσιας χρήσης που να 
πληροί τους όρους ασφαλούς µεταφοράς,) τη δυνατότητα σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 46/2011 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ της ενεργοποίησης της διαδικασίας του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-
2011 (ΦΕΚ 1701 Β΄/01-08-2011), σύµφωνα µε την οποία αν η µεταφορά των µαθητών είναι 
αδύνατη ή κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη, στους δικαιούχους µαθητές να καταβάλλονται τα 
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επιδόµατα από τους οικείους δήµους(στα όρια του οποίου ανήκει το σχολείο.». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας δροµολογίων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1405/28-11-2012) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2012-2013  

Α. Εγκρίνει τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ, 
ΑΣΤΙΚΟ& ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις 
αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα δροµολόγια όπου υπήρχαν 
παραιτήσεις των παλαιών µεταφορέων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στους συνηµµένους στην 
παρούσα απόφαση πίνακες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ & Γ΄), που αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής, και στους οποίους συµπεριλαµβάνεται το σύνολο του έργου µεταφοράς µαθητών ήτοι: 
όλες οι υφιστάµενες συµβάσεις που παρατάθηκαν, όσες τροποποιήθηκαν καθώς και οι αναθέσεις νέων 
δροµολογίων σε δηµοσίας χρήσεως µεταφορικά µέσα µε σχετική ένδειξη. 

Β. Εγκρίνει, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες, την ένταξη των µαθητών που χρήζουν 
µεταφοράς, όπου αυτό είναι εφικτό, σε δροµολόγια που ήδη εκτελούνται, ή τη δηµιουργία νέων 
δροµολογίων, τα οποία θα εγκριθούν µε νεότερη απόφαση της Ο.Ε. 

Σε περίπτωση δε αδυναµίας εύρεσης µεταφορέα, θα ενεργοποιηθεί, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 
46/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., η διαδικασία του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-2011 (ΦΕΚ 1701 
Β΄/01-08-2011), σύµφωνα µε την οποία, αν η µεταφορά των µαθητών είναι αδύνατη ή κρίνεται 
οικονοµικά ασύµφορη, στους δικαιούχους µαθητές να καταβάλλονται τα επιδόµατα από τους οικείους 
∆ήµους (στα όρια του οποίου ανήκει το σχολείο), µε δεδοµένο ότι, για τα δροµολόγια που δηλώνονται 
παραιτήσεις των µεταφορέων που τα εκτελούσαν µέχρι 30-06-2012, καθώς και για τα νέα δροµολόγια 
που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες, ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-
2011 (Β΄1701), σύµφωνα µε την οποία: «η εκτέλεση µεταφοράς µαθητών πραγµατοποιείται µε κάθε 
κατάλληλο µεταφορικό µέσο δηµόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς µεταφοράς». 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), Ε.Φ. 191 ΚΑΕ 0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και Ε.Φ. 192 ΚΑΕ 0821 
για την Β/θµια Εκπαίδευση αντίστοιχα. 
............................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'  (ΤΑΧΙ - ΙΧ) 

Α/Α ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Α
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Μ
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(Α
) 

   
∆
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Μ
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(∆
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Η
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Σ
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ΙΟ

Υ
Ν
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Σ
 2

01
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-
ΑΝΑΘΕΣΗ  

Μ
Ε
Σ
Ο

 (
Κ
Τ
Ε
Λ

,Τ
Α
Χ
Ι,
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.)
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Τ
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Α
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Ο
Ζ
Η
Μ
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Η
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Ε
Μ

Ε
ΙΩ

Σ
Η
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) 

∆ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 
(1)  ∆.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ   
ΒΙΓΛΑΣ 

Α 
ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΜΙΑ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ) 

1 7 2,00   
ΣΙΩΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

12-10-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7309 

 22,00 €  

2 

ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΑΝΕΖΑΣ 

Α 
ΜΠΑΦΑ ( 1+1διαδρ)) 

(NEA) 
4 17 1,50   

∆ΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ  
ΑΠΌ 10-10-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7306 

 26,00 €  

3 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΝΕΖΑΣ 

Α 

 -ΑΠΟΜΕΡΟ-ΜΥΤΙΚΑΣ-
ΨΑΘΟΤΟΠΙ (ΟΛΕΣ ΟΙ 
∆ΙΑ∆Ρ. ΜΕ 2η ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ) 

17 40 1,60  60,14 €  
∆ΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΕΧΡΙ 9-10-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7306 

 53,00 €  

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΝΕΖΑΣ  

Α 
ΠΕΡΙΧΩΡΑ 

ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ (1+1 
∆ΙΑ∆Ρ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

3 17 1,70   

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 15-
10-2012  

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7265 

 29,35 €  

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΝΕΖΑΣ  

Α 
ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΜΝΙΑ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 22 1,70   

  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 15-
10-2012  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7265 

 34,80 €  

6 

ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

&ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΝΕΖΑΣ  

Α-∆ 

ΠΕΡΙΧΩΡΑ 
ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ  

(1+1 ∆ΙΑ∆Ρ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

5 15 1,80   
ΣΙΩΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ           

12-10-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7309 

 29,00 €  

7 
ΚΛΑΣΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ  & 
ΓΥΜΝ. ΑΝΕΖΑΣ 

Α 

ΖΑΒΑΚΕΣ-ΛΥΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦ.(3ΜΑΘ.) - 
ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ (2ΜΑΘ.ΓΙΑ 

∆.Σ.) 

5 24 1,80  42,30 €  

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ -

ΚΟΥΤΣΑΛΑΡΑ 
ΜΑΡΙΑ 

ΙΧ 
ΑΤΒ 
1396 

 39,30 €  

8 
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 
∆ΗΜ.  ΑΝΕΖΑΣ 

Α 

ΑΠΟΜΕΡΟ -ΜΥΤΙΚΑΣ 
ΓΙΑ ∆.Σ.  

(2ΠΡ.+3ΜΕΣΗΜΒΡ &2 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣ.)- 
ΚΑΛΟΒΑΤΟ- 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ -ΜΥΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΝΗΠ. (NEA) 

16 60 1,50   
∆ΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 10-10-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7306 

 67,00 €  

9 

∆ΗΜ.ΒΙΓΛΑΣ&ΝΗΠ
ΙΑΓ. 

ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ& 
ΝΗΠΙΑΓ.- 

∆ΗΜΟΤ.ΑΝΕΖΑΣ 

Α 

ΠΑΛΑΟΣΚΑΜΝΙΑ 
(1ΜΑΘ.ΓΙΑ ∆.Σ. 

ΒΙΓΛΑΣ&1ΜΑΘ.ΓΙΑ 
ΝΗΠ.ΑΝΕΖΑΣ) - 
ΒΙΓΛΑ(2ΜΑΘ.ΓΙΑ 
ΝΗΠ.ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟΥ 
&1ΜΑΘ.ΓΙΑ ∆ΗΜ. 

ΑΝΕΖΑΣ & 3ΜΑΘ.ΓΙΑ 
ΝΗΠ. ΑΝΕΖΑΣ ) , (NEA) 

7 52 1,50   
∆ΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 10-10-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7306 

 60,00 €  

10 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΝΕΖΑΖ 

∆ 

ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΜΝΙΑ 
ΜΕΧΡΙ ΒΙΓΛΑ ΓΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ(ΠΡ.& 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

2 6 2,00  24,25 €  
ΣΙΩΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ           

30-9-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7309 

 20,85 €  
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11 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΝΕΖΑΣ  

Α 
ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΜΝΙΑ (2 

ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.ΓΙΑ 2Η ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ) 

5 32 1,60  49,47 €  
ΣΙΩΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ           

12-10-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7309 

 49,47 €  

12 
 ΝΗΠΙΑΓΩΓ. 
ΓΑΒΡΙΑΣ 

Α ΛΟΥΡΙΑ-ΓΑΒΡΙΑ 3 8 1,80  22,50 €  
ΚΑΨΑΛΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
5041 

 20,00 €  

13 ∆ΗΜ.ΣΧ. ΑΝΕΖΑΣ Α 
ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ (1+1 
∆ΙΑ∆Ρ.) (ΝΕΑ) 

5 40 1,50   
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 9-

10-2012 
ΤΑΞΙ 

ΤΑΖ 
7282 

 48,00 €  

(2)  ∆.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ 

1 

ΚΛΑΣΙΚΟ  & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 

Α 

ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ-ΠΛΗΣΙΟΙ 
(δύο πρωινές &δύο 

µεσηµβρ. & µία εσπερ. διαδ. 
& δεύτερη ξένη γλώσσα) 

7 20 1,60  35,89 €  
ΘΑΝΑΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7269 

 30,86 €  

2 

ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 

Α 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ (ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΝΑΓΚ.∆ΙΑ∆Ρ.&.2Η 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

18 24 1,50  31,50 €   ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΙΧ    29,29 €  

3 
ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 

Α 

ΤΟΠΑΛΤΙ -DIA( 2 
ΠΡΩΙΝΕΣ 

&ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆Ρ.& 2η 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

6 12 1,50  22,50 €    ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΙΧ    20,90 €  

4 

ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 

Α 
ΘΑΝΑΣΑΙΪΚΑ(2 
ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆Ρ.) 

4 12 1,60  26,19 €  
ΘΑΝΑΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7269 

  22,52 €  

5 
 ΓΥΜΝ. 

ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 
∆ ΘΑΝΑΣΑΙΪΚΑ -ΒΑΛΤΟΣ 3 12 1,60  26,19 €  

ΘΑΝΑΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(MEXRI 30-9-

2012)  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7269 

  22,52 €  

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  &   
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ 

Α 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α-
ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ-∆ΡΟΜΟΙ 
ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ (3 

ΠΡΩΙΝΕΣ & 4 ΜΕΣΗΜ. 
∆ΙΑ∆ΡΟΜ.) 

10 28 1,50  42,68 €  
Κ-ΖΗΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7223 

  36,70 €  

7 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  

Α 

ΤΖΙΝΟΧΩΡΙΑ-
ΕΠΙΠΛΟΓΡΑΜΜΗ ΑΝΩ 
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (4 

ΠΡΩΙΝ.& 3 ΜΕΣΗΜ.& 1 
ΕΣΠΕΡ.&1 ∆ΙΑ∆Ρ.ΓΙΑ 2η 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

16 47 1,70  72,75 €  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Παναγιώτης του 
ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7228 

  62,56 €  

8 
ΚΛΑΣΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  

Α 
ΑΝΩ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-

ΤΖΙΝΟΧΩΡΙΑ 
3 10 1,70  25,22 €  

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Παναγιώτης του 
ΙΩΑΝΝΗ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7228 

  21,68 €  

9 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Α 

ΜΥΤΙΚΑ ΜΕΤΑ 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ 

1 35 1,80  61,11 €  
ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-

9-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7282 

  52,55 €  

10 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Α ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ (ΝΕΑ) 1 16 1,60   

ΣΦΑΛΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 30-10-

2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7234 

  26,60 €  

11 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ &3ο 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ  
Α 

ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟ (1 ΜΑΘ.) 
ΑΠΌ ΣΥΚΕΕΣ (2 
ΜΑΘ.ΕΙ∆.ΚΑΤ.) 

3 54 1,70  80,51 €  
ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-

9-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7289 

  69,23 €  

12 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 
Α ΚΟΜΜΕΝΟ 2 20 1,50  36,00 €  

ΑΛΟΥΣΑΙ 
ΝΤΟΡΙΝ 

ΙΧ 
ΥΑΥ 
1228 

  33,48 €  

13 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 
Α 

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ (ΝΈΟ)  
(ΜΕΤΑ ΣΥΝΟ∆ΟΥ) 

1 9 2,00   

ΣΙΜΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 30-
11-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7246 

  24,30 €  

14 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Α  ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α (ΝΕΑ) 2 30 1,60   

ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 27-

09-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7284 

  40,00 €  

15 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ  
Α ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ  2 30 1,60  42,68 €  

Κ-ΜΑΝΟΥ 
ΕΛΕΝΗ ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 11-9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7282 

  36,70 €  

ΑΔΑ: Β45Χ7Λ9-82Β



 - 106 - 

16 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 
Α 

ΑΜΦΙΘΕΑ(ΜΕΤΑ 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ) 

1 20 2,00  44,10 €  
ΤΣΙΓΑΡΙ∆Α 
ΜΑΡΙΑ 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
4885 

  41,00 €  

17 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 
Α 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΡΤΑ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 18 1,60   
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣΜΕΧΡΙ 

4-12-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7284 

  28,65 €  

18 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 
Α 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΡΤΑ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

5 21 1,60   
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 5-12-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7284 

  31,73 €  

19 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 
Α 

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ 
ΑΡΤΑΣ-ΚΥΡΑΤΥΣΑ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 21 1,50   

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟΝ 11-
9-2012 

IX 
ΑΤΕ 
4238 

  30,00 €  

20 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ  
Α ΡΑΧΗ 3 23 1,60  38,80 €  

ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7285 

  32,20 €  

21 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 
Α 

ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ-
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
3 52 1,60   

ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7279 

  63,00 €  

22 

1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ  

Α ΧΑΛΚΙΑ∆ΕΣ-ΦΙΛΟΘΕΗ 2 18 1,60  32,98 €  

∆ΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7203 

  28,36 €  

23 6ο ΝΗΠΙΑΓ. ΑΡΤΑ  Α 
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΜΑΘΗΤ. 
ΕΙ∆.ΚΑΤΗΓ.) (ΝΕΑ) 

1 32 1,50   
ΚΑΛΕΣΙΟΥ ΑΙΚ.  
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 24-

9-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7312 

  40,00 €  

24 
8ο & 5ο ∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΑΡΤΑΣ & ΓΥΜΝ. 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ  

Α,∆ 
ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ-
ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ                        

(2 ΜΕΣΗΜ. ∆ΙΑ∆Ρ.) 
6 25 1,60  41,71 €  

ΣΙΜΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7246 

  35,87 €  

25 
5ο & 6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΡΤΑΣ 
Α 

ΜΕΓΑΡΧΗ 
ΜΑΘ.ΤΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ)-2ο 

ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ-
ΑΓΡΙΝΙΟΥ(ΤΡΕΙΣ 
ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆Ρ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΑΘ.ΕΙ∆.ΚΑΤ. ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡ.) 

5 36 1,60  58,50 €  
ΘΕΟ∆ΩΡΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΙΧ 
ΖΥΒ 
1770 

  50,31 €  

26 
3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΡΤΑΣ(ΤΜΗΜΑ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ) 

Α 

ΒΛΑΧΕΡΝΑ-
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Π.ΖΕΡΒΑ (∆ΥΟ 

∆ΙΑ∆Ρ.ΓΙΑ 2η ΞΕΝΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

3 21 1,60  32,98 €  
ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7305 

  28,36 €  

27 
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΡΤΑΣ 
Α 

ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ) 

3 13 1,60  27,16 €  
ΖΗΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7223 

  23,35 €  

28 
3ο &7ο & 9ο ∆ΗΜ. & 

4ο ΓΥΜΝ.(ΤΜ. 
ΥΠΟ∆ΠΧΗΣ 

Α-Β 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓ.- ΓΛΥΚ. - 
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ (2 

ΜΕΣ.∆ΙΑ∆. ΓΙΑ ΓΛΥΚ.& 
2η ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΑ 2 
ΗΜΕΡ. ΤΗΝ ΕΒ∆.) 

4 20 1,50  28,70 €  

ΠΗΛΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

(ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΜΕΧΡΙ 30-9-2012) 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7267 

  28,70 €  

29 
3ο   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 4ο 

Γ/ΣΙΟ 
(ΜΑΘ.ΤΜ.ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ) 

Α-∆ 
ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ(1 ΠΡΩΙΝΗ& 

2 ΜΕΣΗΜΒ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 20 1,50  28,70 €  

ΜΑΝΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 1-

10-2012 ΜΕ ΝΈΟ 
ΤΑΞΙ  (ΗΤΑΝ Ο 
ΠΗΛΙΟΣ) 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7220 

  28,70 €  

30 

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 
3ο-8ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧ. & ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

Α 
ΑΡΤΑ-ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ-

ΣΥΚΕΕΣ  
5 30 1,70 49,47 € 

ΠΑΤΣΟΓΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7280 

42,54 € 

31 
1ο ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ&ΕΠΑΛ 
ΑΡΤΑΣ  

∆ ΠΟΥΡΝΑΡΙ-ΜΠΑΞΕ∆ΙΑ 3 14 1,70  30,07 €  
ΝΟΥΤΣΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7249 

  25,86 €  

32 
ΕΕΕΕΚ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ  
∆ 

ΠΗΓΗ ΒΕΛΕΤΖΙΚΟΥ -
ΠΕΤΑ (ΝΕΑ) 

3 107 1,60   
ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 11-9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7202 

105,00 €  
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33 
ΕΕΕΕΚ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ  
∆ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ 
ΑΡΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

3 23 1,60   

ΠΑΝΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
6978601554 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 19-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7293 

  33,77 €  

34 
ΕΕΕΕΚ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ  
∆ 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ 

ΑΡΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
4 35 1,60   

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7263 

46,00 € 

35 
ΕΕΕΕΚ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ  
  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ 
ΑΡΤΑΣ  

4 20 1,60  40,74 €  
 ΤΣΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

21-9-2012 
ΤΑΞΙ 

ΤΑΖ 
7247 

35,74 € 

36 
ΕΕΕΕΚ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ  
∆ 

ΚΑΜΠΗ - ΚΟΜΜΕΝΟ 
(ΝΕΑ ) 

4 46 1,60   
 ΤΣΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 24-

9-2012 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7247 

57,00 € 

37 
ΕΕΕΕΚ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ  
∆ 

ΚΟΤΥΛΗ∆ΑΙΩΝ (ΜΕΤΑ 
ΣΥΝΟ∆ΟΥ) 

1 16 1,60  22,50 €  
ΚΟΥΦΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΙΧ 

ΑΤΑ 
1481 

  20,92 €  

38 
ΕΕΕΕΚ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ  
∆ 

 ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-
ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ 
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 68 1,60  92,15 €  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ  ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7225 

  79,25 €  

39 
ΕΕΕΕΚ 

ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 
∆ 

ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
(ΜΕΤΑ ΣΥΝΟ∆Ο) 

1 76 1,50  54,00 €  
ΜΑΡΓΟΥΤΑ 
ΕΡΜΙΟΝΗ 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
6642 

  50,22 €  

40 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 3ο 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

∆ 
ΛΑΝΑΡΗ 

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
4 14 1,70  31,04 €  

ΜΑΡΕΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7224 

  26,69 €  

41 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ ΚΟΜΠΟΤΙ-ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ 4 30 1,50  44,62 €  

ΠΑΤΣΟΓΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7280 

  38,37 €  

42 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΚΟΜΠΟΤΙ- 
∆ΙΑΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
4 40 1,50   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7207 

  47,97 €  

43 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ ΣΥΚΕΕΣ (ΝΕΑ) 5 20 1,50   

ΚΛΙΤΣΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & 
ΚΛΙΤΣΑΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 19-
11-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7298 

  28,80 €  

44 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ ΣΥΚΕΕΣ (ΝΕΑ) 4 19 1,50   

ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7308 

  27,82 €  

45 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ-
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α (ΑΠΛΗ 

ΒΡ.∆ΙΑ∆Ρ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 25 1,60   
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 11-9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7294 

  35,81 €  

46 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -
ΛΙΜΙΝΗ- ΑΜΦΙΘΕΑ- 

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ - ΜΕΓΑΡΧΗ 
(ΑΠΛΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗ 
∆ΙΑ∆Ρ.) (ΝΕΑ)  

4 14 1,50   

 ΜΑΡΕΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 24-

9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7224 

  23,00 €  

47 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑ - ΠΕΤΑ- 
ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ) (ΝΕΑ) 

5 55 1,60   

ΤΡΙΜΠΟΣ 
ΒΥΡΩΝΑΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 20-
09-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7296 

66,50 € 

48 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΣΥΚΟΥΛΑ-ΜΕΝΙ∆Ι 
(ΑΠΛΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗ 

∆ΙΑ∆Ρ.) 
4 20 1,50  33,95 €  

Κ-
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7243 

  29,20 €  

49 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΜΕΝΙ∆Ι(ΑΠΛΗ 
ΒΡΑ∆.∆ΙΑ∆Ρ.) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ) 

4 20 1,50  33,95 €  

ΚΕΦΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-

9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7248 

  29,20 €  

50 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ- ΡΑΧΗ 
(ΝΕΑ)   (ΑΠΛΗ 

ΕΣΠΕΡΙΝΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 
4 15 1,50   

ΖΗΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 24-
9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7223 

  24,00 €  
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51 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧ. 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΚΟΜΜΕΝΟ - ΣΥΚΙΕΣ 
(ΝΕΑ)  (ΑΠΛΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 
4 27 1,50   

ΠΑΠΠΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7216 

  35,50 €  

52 ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ∆ 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΕΣ(ΜΑΘ ΕΙ∆ 

ΚΑΤ) 
1 14 1,50  27,16 €  

ΣΦΑΛΤΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7234 

  23,35 €  

53 
ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

Α 

ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΤΑΣ-ΙΟΝ –
ΜΠΑΝΙΩΤΗ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)(1+2ΜΕ
ΣΗΜΒ. + 2η ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ) 

3 15 1,60   

 ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7279 

  25,50 €  

54 
5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΡΤΑΣ  
Α 

ΠΛΗΣΙΟΙ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ & 
ΜΙΑ ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.1 
ΜΑΘ.ΑΠΟ ΤΟ Γ/ΣΙΟ 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ (ΝΕΑ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ) 

5 21 1,60  36,86 €  
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7308 

  30,59 €  

55 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ  

Α 
ΠΛΗΣΙΟΥΣ  (ΝΕΑ - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ) 

4 6 1,50  17,94 €  
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7308 

  14,89 €  

56 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  
Α ΛΙΜΙΝΗ 3 6 1,50  17,94 €  ΚΑΛΕΣΙΟΥ ΑΙΚ.  ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7312 

  14,89 €  

57 
6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΡΤΑ  
Α 

ΑΜΦΙΘΕΑ -2ο ΧΛΜ 
ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ (∆ΥΟ 
ΠΡ.-ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆Ρ.) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 21 1,50   
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7263 

  29,70 €  

(3) ∆.Ε. ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ  
Α 

ΖΕΡΒΕΪΚΑ-ΠΑΝΕΪΚΑ-
ΚΑΡΑΡΤΖΕΙΚΑ -

ΦΩΤΕΪΚΑ 
9 48 1,80  77,60 €  ΤΡΟΥΒΑ ΦΑΝΙΑ ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7241 

  66,74 €  

2 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 

Α 

 ΓΗΠΕ∆Ο-ΕΛΑΤΟΣ-
ΦΩΤΕΙΚΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

6 33 1,65   ΤΡΟΥΒΑ ΦΑΝΙΑ ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7241 

  45,00 €  

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΕΛΑΤΟΥ 

ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ  
Α 

 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΚΑ-
ΜΙΓΑΙΙΚΑ (ΤΡΟΠΟΠ) 

41 14 1,65   ΤΡΟΥΒΑ ΦΑΝΙΑ ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7241 

  25,00 €  

4 

ΚΛΑΣΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ& 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΝΗΠ.ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Α 

ΓΡΙΜΠΟΒΟ 
(ΜΕΣΗΜΕΡ.ΓΙΑ ∆ΗΜ. & 2 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ & 
ΕΣΠΕΡΙΝΗ ∆ΙΑ∆Ρ.ΓΙΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ) 

5 18 1,70  36,00 €  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

30-09-2012 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
1549 

  33,48 €  

5 
ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 
Α 

ΓΡΙΜΠΟΒΟ( 1 ΠΡΩΙΝ.+2 
ΜΕΣΗΜ. ∆ΙΑ∆Ρ.) (ΝΕΑ) 

6 14 1,60   

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 1-

10-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7305 

  24,50 €  

6 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 
∆ 

ΣΚΑΜΙΕΣ -ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ 
(3ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2 ΑΠΛΕΣ 
ΜΕΣΗΜ. ∆ΙΑ∆Ρ.) (ΝΕΑ)  

7 12 1,70   

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 1-

10-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7305 

  24,00 €  

7 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Α 
ΒΛΑΧΕΡΝΑ(ΜΕΣΗΜ.& 
ΕΣΠ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 

4 15 1,60  29,10 €  
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7206 

  25,03 €  

8 
ΓΥΜΝ. 

ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ- 
2ο  ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

∆ 
Κ.ΠΙΣΤΙΑΝΑ -ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

-ΜΕΧΡΙ ΜΑΧΑΛΑ ΓΙΑ 
ΛΕΩΦ. 

3 10 1,70  25,22 €  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7205 

  21,69 €  

9 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

&ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ 
ΑΡΤΑΣ  

∆ 

ΤΟΥΡΛΑ-∆ΑΦΝΗ ΜΕΧΡΙ 
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ΓΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

2 15 1,80   ΤΡΟΥΒΑ ΦΑΝΙΑ ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7241 

  28,50 €  
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10 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ-ΙΜΑΡΕΤ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ) 

3 15 1,60   
ΦΕΛΩΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7287 

  42,54 €  

11 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ 
ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-
ΛΙΑΝΟΒΑΤΟΣ-
ΧΑΛΚΙΑ∆ΕΣ  

3 47 1,60  67,90 €  
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7243 

  58,39 €  

12 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ ΡΑΧΗ-ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ  4 37 1,60  55,29 €  
ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7206 

  47,55 €  

13 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ ΠΕΤΡΑ-ΠΕΤΑ 4 74 1,70 105,73 € 
ΝΟΥΤΣΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7249 

  90,93 €  

14 
ΝΗΠΙΑΓ.& 

∆ΗΜΟΤ.ΓΡΑΜΜΕΝΙ
ΤΣΑΣ 

Α 
ΓΡΙΜΠΟΒΟ - ΣΚΑΜΝΙΕΣ 
(1ΠΡΩΙΝ.+ 2 ΜΕΣΗΜΒΡ. 
∆ΙΑ∆Ρ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

2 27 1,55   

ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1-
10-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7206 

  36,00 €  

15 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Α ΓΡΙΜΠΟΒΟ & ΣΚΑΜΝΙΕΣ  3 15 1,60  29,10 €  

ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 30-9-
2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7206 

  25,03 €  

16 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ 
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (ΑΠΛΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) (ΝΕΑ ) 

1 12 1,60   
ΚΕΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 24-

09-2012 
ΤΑΞΙ 

ΤΑΖ 
7289 

  22,51 €  

17 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ 
ΑΝΩ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΒΛΑΧΕΡΝΑ  

3 30 1,60  47,53 €  

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

21-09-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7257 

  40,87 €  

18 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ 

ΑΝΩ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-

ΒΛΑΧΕΡΝΑ- ΚΟΜΠΟΤΙ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)  

4 46 1,60   

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 24-
09-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7257 

 57,31 €  

19 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ 
ΑΝΤ.ΧΑΒΕΛΑ ΦΙΛΟΘΕΗ-

ΚΑΛΑΜΙΑ 
3 27 1,60  41,71 €  

ΠΑΠΠΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7212 

 35,87 €  

20 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ 

ΝΕΟΧΩΡΙ - 
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ - 
ΚΟΛΟΜΟ∆ΙΑ - 

ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ (ΝΕΑ) 

4 44 1,50   

ΠΑΠΠΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ- 
ΠΑΠΠΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 18-
09-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7297 

 51,81 €  

21 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ  
  

ΕΛΑΤΟΣ 
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 

(ΕΙ∆.ΚΑΤ.) (ΤΡΟΠΟΠ) 
1 5 1,50   

ΜΠΟΣΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΙΧ 
ΥΙΝ 
6626 

 15,00 €  

22 
ΜΟΥΣΙΚΟ Γ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

∆ 
ΚΟΜΜΕΝΟ-ΠΕΡΑΝΘΗ-

ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ 

5 49 1,50  65,96 €  
ΚΕΦΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7289 

 56,73 €  

(4) ∆.Ε ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ 

Α 
ΚΑΛΙΘΕΑ -ΠΙΣΤΙΑΝΑ 

(∆ΥΟ ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆Ρ ΓΙΑ 
ΚΑΛΙΘΕΑ) 

4 18 1,70  35,89 €  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7205 

  30,87 €  

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ 

Α ΣΟΥΜΕΣΙ 1 16 1,60  31,04 €  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7205 

  26,69 €  

3 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ 

Α 

ΜΕΤΒΕΛΗ -ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΕΡΣΑ-

ΤΖΕΛΙ -
ΓΚΟΡΤΖΟΠΟΥΛΑ-
ΓΚΟΓΚΕΪΚΑ-
ΣΩΜΕΤΑΙΪΚΑ 

17 30 1,65  49,47 €  
ΒΛΑΡΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7276 

 42,54 €  

4 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ 

Α ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΕΡΣΑ 2 12 1,65  27,00 €  ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ ΙΧ 
ΙΝΚ 
6481 

 25,11 €  

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ 

Α 
ΚΑΤΩ ΠΙΣΤΙΑΝΑ-
ΠΙΣΤΙΑΝΑ-ΣΟΥΜΕΣΙ 
(∆ΥΟ ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.) 

5 28 1,70  45,59 €  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7205 

 39,21 €  
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6 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΜΠΗΣ 

Α 

ΛΟΥΤΡΑ-ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ-
ΤΖΙΝΑ-ΜΑΡΑΘΙΑΣ (2 
∆ΙΑ∆Ρ.& 2 ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ)  

8 37 1,60  55,29 €  
ΒΕΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7204 

 47,55 €  

7 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Α 
ΑΜΠΕΛΙΑ 

ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  
4 6 1,60  18,91 €  

ΒΕΡΓΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7204 

 16,26 €  

8 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΜΠΗΣ 

Α 

ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ -
ΑΜΠΕΛΙΑ-ΤΖΙΝΑ 
ΚΑΜΠΗΣ( 2 ∆ΙΑ∆Ρ. 
ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓ. ΓΙΑ 
ΑΜΠΕΛΙΑ) 

4 32 1,60  50,44 €  
ΒΛΑΡΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7276 

 43,38 €  

9 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΝΗΠΙΑΓ. ΚΑΜΠΗΣ 
Α 

ΑΜΠΕΛΙΑ 
ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ              

(ΝΈΟ) 
4 12 1,50   

ΦΕΛΩΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 25-
09-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7287 

 21,10 €  

(5)  ∆.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 

Α-∆ 
ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ & 
ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ  

2 18 1,60  32,98 €  
ΤΣΕΒΡΕΝΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7259 

 28,36 €  

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ 

Α 
ΠΛΗΣΙΟΙ (∆ΥΟ ∆ΙΑ∆Ρ 

ΠΡΩΙ-ΜΕΣ) 
7 14 1,60  29,10 €  

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7260 

 25,03 €  

3 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  
ΧΑΛΚΙΑ∆ΩΝ 

Α-∆ 

ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ-
ΛΙΑΝΟΒΑΤΟΣ 

(ΜΕΣΗΜ.& 
ΕΣΠΕΡ.∆ΙΑ∆Ρ.) 

4 15 1,80  33,95 €  
ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7284 

 29,20 €  

4 ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ∆ 
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ(ΜΕ 

ΜΑΘ.ΠΟΛ.) 
4 14 1,50  27,16 €  

ΤΣΕΒΡΕΝΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7259 

 23,36 €  

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ & 
ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  

Α-∆ 

ΒΙΓΛΑ-ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ 
ΜΕΧΡΙ ΑΓΙΟ(ΜΑΘ ΕΙ∆. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & 
ΜΑΘ.ΕΠΑΣ) 

2 28 1,60  45,59 €  
∆ΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7203 

 39,21 €  

6 
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

Α ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ  2 14 1,60  29,10 €  
ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ισχύει 
µέχρι 30-10-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
9155 

 25,03 €  

7 

2ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ&2ο 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

Α 
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ -ΜΕΤΟΧΙ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
3 15 1,60   

ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 31-
10-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
9155 

 25,58 €  

8 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -
ΛΥΚΕΙΟ &ΕΠΑΛ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

∆ ΑΝΩΓΕΙΑΤΑ 4 18 1,70  35,89 €  
ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
9155 

 30,87 €  

9 ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ∆ 
ΠΡΟΣΗΛΙΑ-ΑΡΤΑ ΠΡΩΙ 
& ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ-
ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

2 49 1,60  60,00 €  
ΧΑΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΙΧ 

ΑΤΒ 
2469 

 55,80 €  

10 
ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ & 

1ο ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ  

Α-∆ 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΡΑΧΗ-
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 92 1,70   
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7262 

 110,00 €  

11 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  

ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 
Α 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ (∆ΥΟ 
ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.& 2η ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ) 
5 36 1,60  54,32 €  

ΤΣΕΒΡΕΝΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7259 

 46,72 €  

12 
ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ & 
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

∆ 

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-ΠΛΗΣΙΟΙ-
ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-ΕΠΑΣ& 
ΘΑΝΑΣΕΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ 

6 47 1,60  67,90 €  
ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7285 

 58,39 €  

13 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΙΑΣ  

Α 

ΓΚΑΡΤΖΩΝΗ-
ΝΤΑΪΡΕ∆ΕΣ (2 ΠΡ.-2 
ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.& 2η ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ) 

8 33 1,70  53,35 €  
∆ΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7203 

 45,88 €  

14 ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  ∆ ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ-ΡΑΧΗ 4 47 1,60  67,90 €  

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ -
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7260 

 58,39 €  

15 ΕΠΑΛ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  ∆ 
ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ-ΑΝΕΖΑ-
ΑΠΟΜΕΡΟ -ΜΥΤΙΚΑ 

4 47 1,60  67,90 €  
ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7284 

 58,39 €  
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16 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 

Α ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ  1 11 1,60  24,25 €  

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ - 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7260 

 20,86 €  

17 ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  ∆ ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ  2 45 1,60  64,99 €  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7207 

 55,89 €  

18 ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  ∆ 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΛΑΤΩΝ-
∆ΙΑΣΕΛΟ-ΚΛΕΙΣΤΟ  

3 33 1,70  53,35 €  
ΜΑΝΟΣ 

ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ  
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7213 

 45,88 €  

19 ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ∆ 
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΠΕΤΡΑ - 

ΣΤΕΦΑΝΗ  
2 17 1,60  32,98 €  

ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
∆ΗΜ.-

ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΘΕΟ∆. ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΕΧΡΙ 30-9-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7261 

 28,36 €  

20 ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  ∆ 
ΛΟΥΡΟΣ - ΠΕΤΡΑ -

ΣΤΕΦΑΝΗ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 30 1,55   

ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
∆ΗΜ.-

ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΘΕΟ∆. ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 1-10-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7261 

 39,66 €  

21 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

∆ 
ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ - ΠΛΗΣΙΟΙ-  
ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ (ΝΈΟ ) 

5 24 1,60   

ΣΦΑΛΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 1-

10-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7234 

 34,80 €  

∆ΗΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
(1) ∆.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΝΗΠΙΑΓ.ΣΚΟΥΛΗΚ
ΑΡΙΑΣ  

Α 

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ-
ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΚΑ- ΑΓ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-
ΠΛΑΚΑΙΪΚΑ-
ΛΑΜΠΡΕΙΚΑ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

7 30 1,80   
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ 

(6976538882) 
ΙΧ 

ΜΕΒ 
7046 

 46,00 €  

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΕΡ∆ΙΚΟΡΑΧΗ 
Α 

ΧΕΛΩΝΑ-
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

9 20 1,50   
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡ.Ε.∆.Χ. 

ΤΑΧΙ   28,78 €  

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ 

ΠΕΤΡΑΣ 
Α 

ΑΪ ΛΙΑΣ- -
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙ-

ΚΕ∆ΡΟΣ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

8 25 1,70   

ΜΑΛΤΕΖΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 16-

10-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7237 

 39,15 €  

4 
∆ΗΜ.ΣΧ.-ΓΥΝΜ.- 
ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝ. 
∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ 

Α΄-∆ 
ΚΑΡΥΑ -ΠΑΛΑΙΟ 
∆ΙΑΣΕΛΛΟ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
4 29 2,00   

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΤΟΥ ∆ηµ. 

ΙΧ 
ΥΚΗ 
3935 

 49,89 €  

5 

ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
∆ΙΑΣΕΛΟΥ 

Α 

ΜΕΛΑΤΕΣ- ΞΕΡΑΚΙΑ 
(∆ΥΟ ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.ΓΙΑ 

ΜΕΛΑΤΕΣ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

8 43 1,60   
ΚΑΤΣΑΝΟΣ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
772 

 54,24 €  

6 

ΚΛΑΣΙΚΟ 
&ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΓΥΜΝ. 
Π.∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ  

Α-∆  
ΞΕΡΑΚΙΑ  (2 ΠΡ.& 3ΜΕΣ. 

& 2 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣ.) 
6 40 1,70  58,50 €  

ΚΑΤΣΑΡΟΥ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 2-
10-2012 

ΙΧ 
ΕΥΑ 
6415 

 54,41 €  

7 
ΛΥΚΕΙΟ &  ∆ΗΜ. Π. 

∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ 
Α-∆ 

ΓΚΕΝΙΑ -ΓΡΕΒΙΑ - 
ΜΕΓΚΛΑ ΜΑΡΚΙΝΙΑ∆ΑΣ   

ΜΕΧΡΙ Ε∆ΡΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2 
ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆.) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 45 1,70   
ΚΑΤΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
5191 

 59,80 €  

8 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΛΥΚΕΙΟ Π. 

∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ& 
ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 

∆ 

ΑΥΓΕΡΕΪΚΑ ΠΛΑΚΑΙΪΚΑ 
µέχρι ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ ΓΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΚΑ - 
ΚΑΣΤΑΝΕΙΚΑ  

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

6 34 2,00   
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΙΧ 
ΜΕΒ 
7046 

 56,29 €  

9 

ΚΛΑΣ.&ΟΛΟΗΜΕΡ
Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ-
ΝΗΠΙΑΓ.&Γ/ΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΝ.∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ 

Α-∆ 

ΛΑΠΕΪΚΑ ΜΕΧΡΙ 
∆ΗΜΑΡΙΟ Γ/ΣΙΟ ΚΑΙ 

∆ΗΜΑΡΙΟ-
ΕΝ∆.∆ΙΑΣΕΛΛΟ ∆ΗΜ.-
ΝΗΠΙΑΓ. (ΤΡΟΠΟΠ.) 

7 34 1,60   
ΠΛΕΥΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΙΧ 
ΑΤΑ 
9768 

 45,00 €  

(2)  ∆.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
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1 
 ΝΗΠΙΑΓ.-

∆ΗΜΟΤΙΚΟ & Γ/ΣΙΟ 
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

Α-∆ 

ΑΪ ΛΙΑΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 
ΑΣΦΑΚΕΡΟ  ΜΠΕΣΑΛΟ- 
ΒΑΡΚΑ-ΣΕΣΗ - ΚΟΥΛΙΑ 
(ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΙΚΑ ) & 1 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΗΠΙΩΝ 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΚΕΡΟ 

&ΚΟΥΛΙΑ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

8 70 1,70   

ΤΣΑΟΥΣΗΣ 
ΘΩΜΑΣ 

(6973486014) 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

11-10-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7255 

 87,00 €  

2 
 ΝΗΠ.&∆ΗΜ.&Γ/ΣΙΟ 
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

  

ΑΣΦΑΚΕΡΟ- ΚΟΥΛΙΑ -
ΒΑΡΚΑ - ΣΕΣΗ & 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΗΠΙΩΝ 
ΓΙΑ 

ΑΣΦΑΚΕΡΟ&ΚΟΥΛΙΑ 
(ΤΡΟΠΟΠ.) 

6 50 1,70   
ΤΣΑΟΥΣΗΣ 

ΘΩΜΑΣ  ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 12-10-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7255 

 65,24 €  

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

Α 
ΠΑΛΑΙΟΛΑΓΚΑ - ΖΥΓΟΣ 

∆ΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ  
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)  

5 32 1,60  45,00 €  

ΚΑΥΚΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ 
(∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Ε.∆.Χ.) 

ΙΧ   41,85 €  

4 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΚΛΑΣΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

Α 

ΖΥΓΟΣ ∆ΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ-
ΠΕΡΑ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ-
ΓΡΟΥΜΠΕΪΚΑ(∆ΥΟ 

∆ΙΑ∆Ρ.ΜΕΣ.) 

5 19 1,60  31,50 €  

ΜΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ 
(∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Ε.∆.Χ.) 

ΙΧ   29,30 €  

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

Α 
ΚΡΙΣΕΛΙΑ-ΤΖΟΒΑΡΕΪΚΑ 

(ΜΕΣ.& ΕΣΠΕΡ.∆ΙΑ∆.) 
4 20 1,60  31,50 €  

ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ  
(∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

Ε/∆.Χ.) 

ΙΧ   29,30 €  

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

Α ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ  2 17 1,70  31,50 €  

Κ-ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 9-
10-2012 

ΙΧ 
ΑΤΒ 
8788 

 29,30 €  

7 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓ.ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  

Α 

ΝΤΟΒΡΑ-ΑΣΠΡΟΥ∆ΕΪΚΑ 
- ΚΟΥΛΙΑ- ΛΙΑΞΗΡΑ 

(2πρ.&2µεσ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

6 54 1,65   
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ

Σ ΜΙΧΑΗΛ 
ΙΧ 

ΙΝΧ 
3026 

 67,54 €  

8 
ΝΗΠΙΑΓ.- ∆ΗΜ.-
ΓΥΜΝ. ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

∆ 

ΚΡΙΣΕΛΙΑ (3ΜΑΘ.ΜΕΧΡΙ 
ΣΤΑΣΗ 

ΛΕΩΦ.ΠΡΩΙΝ.+ΜΕΣ.) -
ΚΟΥΦΑΛΟΣ- ΚΡΙΣΕΛΙΑ  -

ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 
(4ΜΑΘ.1ΠΡ.+1 ΜΕΣ.)-
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ -
ΚΡΙΣΕΛΙΑ (1ΜΕΣ. ΓΙΑ 

ΝΗΠΙΑΓ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

8 47 1,80   

 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦ.Ε.∆.Χ. 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 10-

10-2012 

   64,50 €  

9 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ -
ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ & 
ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  

Α-∆ 
ΚΛΗΜΑΤΑ-ΚΛΑΓΚΕΪΚΑ 
(ΜΕΣ.&ΕΣΠΕΡ.∆ΙΑ∆Ρ.) 

3 9 2,00  25,20 €  
ΤΖΙΜΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΙΧ 
ΑΤΑ 
1217 

 23,44 €  

10 
Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  

∆ 
ΚΑΛΑΡΕΤΣΙ ΜΕΧΡΙ 

ΛΥΚΟ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  
2 15 2,00  33,30 €  

ΘΕΟ∆ΩΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΧ 
ΥΕΥ 
6973 

 30,97 €  

(3) ∆.Ε. ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΜΗΛΕΩΝ ΠΗΓΩΝ 
Α 

 ΑΗ∆ΟΝΙΕΣ - ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΛΥΝΙΚΑ -

ΠΕΡΙΧΩΡΑ  
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

(1ΠΡ.+1ΜΕΣ.)  

6 40 2,00   

 ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ 
ΘΩΜΑΣ  (ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 27-09-2012 
ΜΕΧΡΙ 8-10-2012) 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7277 

 63,96 €  

2 

 ΝΗΠΙΑΓ. 
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ  & 
∆ΗΜΟΤ. ΜΗΛΕΩΝ 

ΠΗΓΩΝ 

Α 

 ΑΗ∆ΟΝΙΕΣ - ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΛΥΝΙΚΑ 

ΠΕΡΙΧΩΡΑ  
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)(ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ. ΤΟ 

∆ΡΟΜΟΛ.ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓ. 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖ.. 
ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 63,96€) 

7 85 1,70   
ΣΧΙΣΜΕΝΟΣ 
ΘΩΜΑΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 9-10-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7277 

 103,30 €  

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΜΗΛΙΑΝΩΝ 

Α 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ-ΜΠΟΡΣΙΑ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
1 16 2,00   

ΛΑΠΠΑΣ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
2685061773 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
4660 

 33,26 €  
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4 
 ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ 
Α 

ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ- ΛΙΒΑ∆Ι - 
ΒΑΡΚΑ-ΒΡΥΣΟΥΛΑ - 
ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ (1 
ΠΡΩΙΝ.& 1ΜΕΣ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

5 22 2,00   
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΙΧ 
ΜΟΟ 
9285 

 40,94 €  

5 
ΝΗΠ.&∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ 

Α 
ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ-
ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
4 22 2,00   

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 
ΒΑΓΙΑ Σ  

6972363710 
ΙΧ 

ΙΝΚ 
4032 

 40,94 €  

6 

Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ & 
∆ΗΜ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ-
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Α-∆ 
ΑΛΩΝΙΑ-ΜΗΛΙΑΝΑ-

ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ (ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΕΙ∆.ΚΑΤ.) 

3 55 1,80  76,50 €  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
9394 

 71,15 €  

7 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ  
Α-∆ 

ΚΑΣΤΑΝΙΑ 
(ΜΑΘ.ΕΙ∆.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΜΕ ∆ΥΟ ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆.) 

3 37 1,70  54,00 €  
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΧΡΙ  

30-09-2012 
ΙΧ 

ΥΒΙ 
1516 

 44,82 €  

8 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  
ΑΣΤΡΧΩΡΙΟΥ  

Α 
ΕΛΑΤΗ (∆ΥΟ ΜΕΣΗΜΒΡ 
∆ΙΑ∆.) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

3 27 1,70  43,20 €  
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡ.Ε.∆.Χ 

ΙΧ   40,18 €  

9 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ & 
ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 

∆ 

ΤΣΙΦΛΙΚΙ-ΠΕΡ∆ΙΚΑ-
ΜΠΟΡΣΙΑ ΜΕΧΡΙ 
ΜΗΛΙΑΝΑ ΓΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

9 56 2,00   
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ  
ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΙΧ 
ΑΤΒ 
4894 

 84,43 €  

10 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ   

∆ 

ΜΕΡΑΝΤΖΑ -ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ -

ΣΤΑΜΟΥΛΕΪΚΑ - ΜΕΧΡΙ 
ΜΗΛΕΕΣ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

3 18 2,00   
ΜΑΡΙΝΗΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΙΧ 
ΑΤΒ 
3661 

 35,82 €  

11 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  

∆ 

ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ -ΜΕΧΡΙ 
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

2 10 2,00   
ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
6597 

 22,58 €  

12 
Γ/ΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 
& ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 

∆ 

ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ - ΒΑΡΚΑ 
ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ & ΑΠΌ 

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟ 
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ Γ/ΣΙΟ 
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 
ΜΑΘ.ΕΙ∆.ΚΑΤ. 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΠΡΑΓΜ. ΤΟ 
∆ΡΟΜΟΛ.ΣΤΟ ΓΥΜΝ. 
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 
(ΜΑΘ.ΕΙ∆.ΚΑΤ.)ΤΟ 

ΚΟΣΤΟΣ Της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΘΑ ΑΝΕΡΧ. ΣΤΟ ΠΟΣΟ 

ΤΩΝ 30,70 

6 84 1,70   

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ              

6978331966 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11-

09-2012 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
5726 

102,00 €  

13 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 

∆ΗΜ. 
ΣΧ.ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Α 

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ - 
ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ 

ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ (2 
ΠΡΩΙΝΗ-3 

ΜΕΣ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)  

7 65 1,55   
ΜΠΑΦΑΤΑΚΗΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ  

ΙΧ 
ΑΤΗ 
6597 

 74,35 €  

14 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ -
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Α 
ΚΕ∆ΡΑ (ΜΕΣ-ΕΣΠΕΡ 

∆ΙΑ∆Ρ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
6 12 1,80   

ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΙΧ 
ΖΖΙ 
3417 

 25,33 €  

∆ΗΜΟΣ Κ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
(1) ∆.Ε. ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

1 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -
ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΓΝΑΝΤΩΝ 
∆ ΑΝΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ-ΣΓΑΡΑ  3 38 1,50  53,35 €  

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7278 

 45,88 €  

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ  

Α ΓΡΑΒΙΑ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ 3 42 1,50  44,10 €  
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΧ 
ΜΟΟ 
9334 

 41,00 €  

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΝΗΠΙΑΓ.ΡΑΜΙΑΣ 
Α 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΚΑΜΠΟΣ-
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΜΥΛΟΠΑΠΠΑΣ  

8 42 1,70  98,94 €  
ΘΩΜΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΑΞΙ 

ΤΑΖ 
7239 

 85,09 €  
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4 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΑΜΙΑΣ  

Α 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ -

ΜΗΛΕΑ-ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 
3 24 1,60  37,80 €  

ΜΑΡΓΩΝΗ 
∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
9604 

 35,15 €  

5 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ  

Α 

ΑΓΝΑΝΤΑ - ΑΝΩ ΚΑΤΩ 
ΜΑΧΑΛΑ  

(ΜΑΘ.ΕΙ∆.ΚΑΤΗΓ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

8 6 1,60   
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7278 

 16,37 €  

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  
ΡΑΜΙΑΣ 

Α ΒΑΤΑΤΣΙ-ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ 4 18 1,60  33,95 €  
ΡΙΖΑΚΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7271 

 29,20 €  

7 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΑΜΙΑΣ  

Α ΜΥΛΟΠΑΠΠΑΣ  3 18 1,70  35,89 €  
ΡΙΖΑΚΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7271 

 30,87 €  

8 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ& 

ΓΥΜΝ. ΑΓΝΑΝΤΩΝ  
Α 

ΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
3 3 1,60   ΚΑΡΥ∆Η ΟΛΓΑ ΙΧ 

ΜΗΟ 
4323 

 13,30 €  

9 
Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ  

∆ 

ΛΕΦΕΪΚΑ-
ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑ-

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΡΥΣΗ 
ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ 

4 38 1,60  52,20 €  
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ( 
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦ. Ε.∆.Χ.) 

   48,54 €  

10 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΜΙΑΣ 
&ΓΥΜΝ.ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

Α 

ΡΩΜΑΝΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΥΜΝ.ΑΠΟ ΚΑΤΩ 
ΓΡΑΙΚΙΚΟ ΕΩΣ ΑΝΩ 

ΓΡΑΙΚΙΚΟ) &ΡΩΜΑΝΟΥ 
ΚΑΤΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ ΓΙΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

3 37 1,70  50,00 €  
ΜΠΟΥΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΙΧ 
ΑΤΑ 
8715 

 51,11 €  

11 
Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ  

∆ 

ΒΑΤΑΤΣΙ-ΣΤΑΣΗ 
ΓΚΟΡΤΣΟΥΛΑ & 

ΓΕΡΟΒΡΥΣΗ -ΚΑΜΠΟΣ-
ΡΑΜΙΑ-ΕΛΑΦΟΠΗ∆ΗΜΑ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

5 38 1,60   
ΘΩΜΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΑΧΙ 

ΤΑΖ 
7239 

 48,70 €  

12 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

∆ 
ΓΡΑΒΙΑ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ 
(ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 
1 42 1,70  60,30 €  

ΘΩΜΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΙΧ 
ΥΕΝ 
7481 

56,08 € 

13 ΝΗΠ.ΡΑΜΙΑΣ  Α 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ -ΑΝΩ 
ΓΡΑΙΚΙΚΟ (ΝΕΟ) 

2 32 1,50  45,00 €  
(∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦ.Ε.∆.Χ.) 

   40,30 €  

14 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΜΙΑΣ 
&ΓΥΜΝ.ΑΓΝΑΝΤΩΝ 

Α 

ΓΡΑΒΙΑ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ-
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ-

ΛΕΠΙΑΝΑ - ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜ.. 
ΑΠΌ ΜΥΛΟΠΑΠΠΑ  
ΜΕΧΡΙ ΛΕΠΙΑΝΑ ΓΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

6 46 1,70   
ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΙΧ 
ΥΜΒ 
3074 

 60,00 €  

(2)  ∆.Ε.  ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΥΨΕΛΗΣ  

Α 
ΠΑΛΑΙΟΚΟΠΡΙΑ-

ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ  

7 46 2 81,48 
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7266 

 70,07 €  

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ 
Α 

ΚΑΡΟΥΛΕΣ -ΑΒΑΡΙΤΣΑ-
ΣΑΡΗ (∆ΥΟ 

ΜΕΣΜ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 
4 42 1,90  67,50 €  

∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ 
ΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΙΧ 
ΡΖΑ 
9019 

 62,78 €  

3 

∆ΗΜΟΤ. 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ
Υ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ  

Α,∆ 

ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΤΑΜΙΑ-
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ- 
ΠΑΛΑΟΙΜΥΡΙ -

ΠΕΡΙΧΩΡΑ (2 ∆ΙΑ∆Ρ.)  
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 36 2,00   

∆ΗΜΗΤΡΕΛΟΣ 
ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 12-
10-2012) 

ΙΧ 
ΙΝΒ 
8925 

 58,85 €  

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓ. 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ  
Α 

ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ-
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-
ΠΑΛΑΙΟΜΥΡΙ-
ΠΕΡΙΧΩΡΑ (∆ΥΟ 

ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

4 33 2,00  50,40 €  

∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ 
ΧΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
(ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

11-10-2012) 

ΙΧ 
ΙΝΒ 
8925 

 46,87 €  

5 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ -

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ 

Α 
ΓΩΝΙΑ-ΤΑΒΛΑ-

ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (∆ΥΟ 
ΜΕΣ.∆ΙΑ∆.) 

5 47 1,60  63,00 €  

ΤΣΙΛΩΝΗ 
ΙΩΑΝΝΑ (ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΕΧΡΙ 11-10-

2012) 

ΙΧ 
ΜΗΟ 
4210 

 58,59 €  

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ 
Α 

ΓΩΝΙΑ-ΤΑΒΛΑ- 
ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ -
ΚΑΡΑΓΙΑΝΕΙΚΑ  
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

5 50 1,70   

ΤΣΙΛΩΝΗ 
ΙΩΑΝΝΑ  

(ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 12-
10-2012) 

ΙΧ 
ΜΗΟ 
4210 

 65,24 €  

7 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 
Α ΣΚΑΛΟΥΛΑ -ΠΕΡΙΧΩΡΑ 4 14 1,70  40,50 €  

ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΙΧ 
ΑΤΒ 
9174 

 37,67 €  
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8 

Γ/ΣΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ & 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ& 
ΝΗΠΙΑΓ. 

ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 

Α-∆ 

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΕΧΡΙ 
ΑΘΑΜΑΝΙΟ Γ/ΣΙΟΥ & 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΜΠΕΛΙΑ-

ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

12 75 1,65   
ΝΤΑΒΛΑΝΤΑΝΗ
Σ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

ΙΧ 
ΑΤΑ 
6362 

 89,71 €  

9 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ& 

∆ΗΜ. 
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 

Α 
ΚΑΛΑΡΕΤΣΙ(1ΠΡΩΙΝ.+ 2 

ΜΕΣΗΜΒ. ∆ΙΑ∆Ρ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 39 2,00   
ΘΕΟ∆ΩΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΙΧ 
ΥΕΥ 
6973 

 62,68 €  

10 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 
Α 

ΚΑΝΑΒΟΤΟΠΙ-
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

1 36 2,00  63,00 €  
ΓΟΥΛΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΧ 

ΑΤΒ 
8547 

 58,59 €  

11 
Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚ 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 
∆ 

Κ.ΧΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 
ΜΕΣΟΥΝΤΑ ΓΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡ. (ΤΡΟΠΟΠ.) 
3 9 2,00   

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
Σ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΧ 
ΑΤΒ 
4359 

 24,31 €  

12 
Γ/ΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

∆ 

ΚΑΝΑΒΟΤΟΠΙ-
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΜΕΧΡΙ 

∆ΙΑΣΤΑΥΡ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΩ
Ν ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

5 20 2,00  41,40 €  
ΓΟΥΛΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΧ 

ΑΤΒ 
8547 

 38,50 €  

13 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ  

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 
∆ 

Κ.ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΑΒΛΑ ΓΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

4 44 1,80  67,50 €  
Κ-ΚΙΤΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

ΙΧ 
ΕΥΑ 
6382 

 62,78 €  

14 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

Α-∆ 
ΚΑΡΟΥΛΕΣ -ΑΒΑΡΙΤΣΑ-

ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΣ 
ΠΑΠΟΥΛΙΑ  

6 52 1,70  77,60 €  
Α-ΜΥΤΕΛΛΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7219 

 66,74 €  

15 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ 

Α 
ΣΚΑΡΠΑΡΙ ΜΕΧΡΙ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ)  
1 19 1,60  31,50 €  

ΝΤΑΒΛΑΝΤΑΝΗ
Σ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

ΙΧ 
ΑΤΑ 
6362 

 29,30 €  

16 
ΝΗΠΙΑΓ.ΒΟΥΡΓΑΡΕ

ΛΙΟΥ 
Α 

ΚΑΜΠΟ  
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

1 10 1,75   

ΜΥΤΕΛΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

(ισχύει από 15-10-
2012) 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7219 

 22,39 €  

17 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 

Α 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
1 17 1,75   

ΜΠΙΚΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
2480 

 30,00 €  

18 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ  

Α 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ -
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
2 9 2,00   

ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΙΧ 
ΑΤΒ 
4359 

 24,31 €  

∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 
(1) ∆.Ε. ΑΡΑΧΘΟΥ 

1 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ  
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & 
ΝΗΠΙΑΓ. 

ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ 

Α 

ΠΕΡΑΝΘΗ (5ΜΑΘ.ΓΙΑ 
∆.Σ.+1ΜΑΘ.ΓΙΑ ΝΗΠ.)-
ΚΟΜΜΕΝΟ (1ΜΑΘ.ΓΙΑ 
ΝΗΠ.)(4+4∆ΙΑ∆Ρ.& 2η 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

7 31 1,50   
ΜΑΛΤΕΖΟΣ  
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7313 

 39,34 €  

2 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Α 

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ-
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ ΤΡΕΙΣ 
ΠΡΩΙΝ.&43ΜΕΣΗΜ. 

∆ΙΑ∆Ρ.)  

13 28 1,50  31,50 €  

ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 4-
10-2012 

ΙΧ 
ΖΗΒ 
6032 

 29,30 €  

3 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Α 

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ-
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ (3 

ΠΡΩΙΝΕΣ & 5 
ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.)  (ΤΡΟΠΟΠ) 

13 36 1,50   

ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 5-
10-2012 ΕΩΣ 31-

12-2012 

ΙΧ 
ΖΗΒ 
6032 

 44,13 €  

4 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Α 
ΚΟΛΟΜΟ∆ΙΑ - 
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 

2 22 1,60  36,00 €  
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΕΧΡΙ  7-10-2012 

ΙΧ 
ΙΡ 

9286 
 33,48 €  

5 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

&ΝΗΠ.-∆ΗΜ. ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Α 

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ - 
ΚΟΛΟΜΟ∆ΙΑ (4ΠΡ.+4 

ΜΕΣ. ΓΙΑ 
ΝΗΠ.+∆ΗΜ.Α΄+Β΄ΤΑΞΗ) 

ΚΟΛΟΜΟ∆ΙΑ -
ΑΝΘΟΤΟΠΟ (3ΜΕΣΗΜ. 

+2 ΑΠΟΓΕ. ΓΙΑ ∆ΗΜ. 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

36 55 1,55   
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΣΧΥΕΙ 
ΑΠΌ 8-10-2012 

ΙΧ 
ΙΡ 

9286 
 64,44 €  

6 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Α 
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ (∆ΥΟ 
ΠΡΩΙΝΕΣ & ∆ΥΟ 
ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.)  

8 16 1,50  27,00 €  

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΙΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 4-
10-2012 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
9718 

 25,11 €  
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7 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Α 
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ (∆ΥΟ 
ΠΡΩΙΝΕΣ)  (ΤΡΟΠΟΠ.) 

8 8 1,50   

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΙΧΥΕΙ ΑΠΌ 5-10-
2012 ΕΩΣ 31-12-

2012 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
9718 

 17,27 €  

8 
ΝΗΠΙΑΓ. 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
Α 

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ - 
ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ (2 

∆ΙΑ∆Ρ. ΠΡΩΙ& ΜΕΣΗΜ.) 
5 16 1,50  27,00 €  

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ 
ΚΩΝ/ΝΑ  

(ΙΝΙ 
8935) 

ΙΝ 
8935 

 25,11 €  

9 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ 
Α ΑΝΩ ΣΥΚΙΕΣ - ΣΥΚΙΕΣ 6 12 1,50  24,25 €  

ΜΑΛΤΕΖΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ  

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7313 

 20,86 €  

(2) ∆.Ε. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

1 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 
∆ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 7 1,55  19,40 €  

ΚΑΛΕΣΙΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7312 

 16,68 €  

2 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

Α 

ΒΕΡΑΧΙΑ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ-
ΠΑΝ.ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ 

ΠΛΑΤΥ- ΑΓΚΡΕΜΙΝΕΣ- 
ΚΑΜΠΟΖΟΥΤ- ΒΟΛΟΙ- 

ΠΕΡΑΝΘΗ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) (3ΠΡ.+ 

5ΜΑΣ. + 1ΕΠΙΣΤ.ΝΗΠΙΟΥ 

15 68 1,70   
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ7
310 

 84,82 €  

3 
Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

∆ 
ΛΙΜΙΝΗ- Τσεργιάννη ριβ.(3 

µεσ. ∆ιαδροµές) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

8 30 1,55   
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ7
310 

 40,04 €  

4 

ΚΛΑΣΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ- 

ΟΛΟΗΜ.ΝΗΠΙΑΓ.& 
Γ/ΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

Α-∆ 
ΦΩΤΕΙΝΟ-ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ  

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ) 
8 64 1,65   

ΣΑΚΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7236 

 78,10 €  

5 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ-

ΝΗΠΙΑΓ.&Γ/ΣΙΟ 
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

Α-∆ 
ΓΥΡΕΣ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ-

ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ  
12 33 1,55  49,47 €  

ΣΑΚΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 
26-11-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7236 

 42,54 €  

6 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

∆ΗΜΟΤ. -ΝΗΠΙΑΓ. 
& Γ/ΣΙΟ 

ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

Α.∆ 
ΑΜΦΙΘΕΑ- ΓΥΡΕΣ - ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟ - ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ  

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
13 47 1,55   

ΣΑΚΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΙΣΧΥΕΙ  ΑΠΌ 27-
11-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ  
7236 

 56,51 €  

7 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

Α 
ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΑ (3 

ΠΡ.& 5 ΜΕΣ.-
ΕΣΠΕΡ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

14 28 1,50  39,60 €  

ΜΠΕΛΗ-
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

30-10-2012 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
9911 

 36,83 €  

8 

ΚΛΑΣΙΚΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

Α 

ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΑ (4 
ΠΡ.& 6 ΜΕΣ.-

ΕΣΠΕΡ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

18 40 1,50   

ΜΠΕΛΗ-
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

(ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 31-
10-2012) 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
9911 

 47,97 €  

9 
ΟΛΟΗΜ.∆ΗΜΟΤΙΚ
Ο ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ  

Α ΒΟΛΟΙ 2 10 2,00  27,00 €  
ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ 
ΑΓΑΠΗ  

ΙΧ 
ΑΤΒ 
3190 

 25,11 €  

10 
∆ΗΜ.& 

ΝΗΠΙΑΓ.ΚΟΜΠΟΤΙ
ΟΥ 

Α 
ΚΑΘΑΡΟΒΟΥΝΙ(ΧΡΥΣΟΡ
ΡΑΧΗ) (µεσ. & εσπερ. 
∆ιαδροµή) (ΝΕΑ) 

2 25,5 1,55   
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡ.Ε.∆.Χ.  

ΤΑΞΙ   35,00 €  

11 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 
∆ 

∆ΙΑΣΤΑΥΡ.ΣΥΚΕΩΝ - 
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 

(ΜΕΣΗΜΒ.&ΕΣΠΕΡ. 
∆ΙΑ∆.) 

3 31 1,65  35,10 €  
Κ-ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ 

ΑΓΑΠΗ 
ΙΧ 

ΑΤΒ 
3190 

 32,64 €  

12 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 

∆ 
ΜΕΓΑΡΧΗ – 

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ (ΝΕΑ) 
4 20 1,50   

∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡ.Ε∆.Χ.  

ΤΑΞΙ   28,78 €  

(3)  ∆.Ε. ΠΕΤΑ 

1 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΕΤΑ 
Α , ∆ 

ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ -ΚΛΕΙΣΤΟ  
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)  

4 20 1,60   
ΜΠΑΛΑ∆ΗΜΑΣ 

ΘΩΜΑΣ 
ΙΧ 

ΑΤΗ 
6177 

 30,70 €  

2 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΤΑ 
Α 

ΚΛΕΙΣΤΟ(1 ΠΡΩΙΝΗ &2 
ΜΕΣ.∆ΙΑ∆.) 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
4 24 1,50   

ΜΠΑΛΑ∆ΗΜΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΙΧ 
ΑΤΕ 
5632 

 32,62 €  

3 
ΚΛΑΣΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΑ 
Α 

ΜΟΥΤΡΩΝΑ-∆ΙΑΣΤ. 
ΠΕΤΑ(∆ΥΟ 

ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆.ΓΙΑ 2η 
ΓΛΩΣΣΑ) 

3 14 1,50  27,16 €  
ΜΠΕΖΑΙΝΤΕΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7201 

 23,36 €  
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4 
ΚΛΑΣΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΑ 
Α 

ΜΟΥΤΡΩΝΑΣ-ΚΟΥΡΤΕΣ-
∆ΙΑΣΤ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ((∆ΥΟ 
ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆.ΜΕ 2η 

ΓΛΩΣΣΑ) 

4 21 1,55  36,86 €  
Α-ΜΑΡΕΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7222 

 31,70 €  

5 
ΚΛΑΣΙΚΟ 

&ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΑ 

Α 

ΓΗΠΕ∆Ο-
ΠΕΡΙΧΩΡΑ(ΤΡΕΙΣ 
ΠΡΩΙΝΕΣ ∆ΙΑ∆.& 3 

ΜΕΣ.ΕΣΠΕΡ.∆ΙΑ∆.ΚΑΙ 2η 
ΓΛΩΣΣΑ) 

9 26 1,50  40,74 €  
ΠΑΤΣΟΓΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7209 

 35,04 €  

6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ  ∆ 

ΘΕΟΤΟΚΙΟ-ΒΟΥΡΛΑ-
ΜΟΥΤΡΩΝΑΣ-

ΚΟΤΡΩΝΙΑ (2 ∆ΙΑ∆Ρ 
ΠΡΩΙ -ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

8 40 1,55  58,20 €  
ΜΑΡΕΤΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΙΣΧΥΕΙ  
ΜΕΧΡΙ 30-9-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7222 

 50,05 €  

7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ  ∆ 

ΘΕΟΤΟΚΙΟ - ΑΓ.ΤΡΙΑ∆Α 
- ΜΟΥΤΡΩΝΑΣ -ΡΙΖΑΡΙΑ-
ΒΟΥΡΛΑ  (2∆ΙΑ∆Ρ.ΠΡΩΙ- 

ΜΕΣΗΜ.) 

8 36 1,55  53,35 €  

ΠΑΤΣΟΓΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

30-9-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7209 

 45,88 €  

8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ  ∆ 
ΘΕΟΤΟΚΙΟ - 

ΜΟΥΤΡΩΝΑΣ -ΒΟΥΡΛΑ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

4 36 1,55   

ΠΑΤΣΟΓΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 1-

10-2012 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7209 

 45,60 €  

9 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΕΤΑ 

Α 
ΘΕΟΤΟΚΙΟ-

ΜΟΥΤΡΩΝΑΣ(2 ∆ΙΑ∆Ρ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

4 12 1,50  24,25 €  
ΜΑΡΕΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7222 

 20,86 €  

10 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΕΤΑ 

Α 
ΚΑΚΑΡΙΑΡΗ-ΜΠΟΥΣΗ (2 

∆ΙΑ∆Ρ ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 
5 12 1,50  24,25 €  

ΜΠΕΖΑΙΝΤΕΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7201 

 20,86 €  

11 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΕΤΑ 

Α 

ΠΟΥΡΝΑΡΙ -ΘΕΟΤΟΚΙΟ-
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ (ΤΡΕΙΣ 

ΠΡΩΙΝΕΣ & 
ΜΕΣΗΜΒ.∆ΙΑ∆.) 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

12 34 1,55   
ΜΠΕΖΑΙΝΤΕΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7201 

 43,62 €  

12 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΕΤΑ 

Α 

ΑΛΩΝΙΑ-ΚΟΥΡΤΕΣ-
ΛΑΝΑΡΗ- ΜΠΟΥΣΗ - 

ΣΤΑΣΗ ΣΠΑΝΟΥ- ΤΕΡΜΑ 
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΕΘΝ. 
Ο∆Ο) (3 ΠΡΩΙΝΕΣ & 4 
ΜΕΣΗΜΒ.∆ΙΑ∆.ΜΕ 2η 

ΓΛΩΣΣΑ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

20 38 1,55   
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
6974353079 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
4633 

 47,58 €  

13 
ΝΗΠΙΑΓΩΓ.ΑΓ.∆ΗΜ
ΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ 

Α 

ΑΛΩΝΙΑ-ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-
ΘΕΟΤΟΚΙΟ-LIDL(2 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΜΕΣΗΜ 

∆ΙΑ∆Ρ) 

4 15 1,65  28,80 €  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΙΧ 
ΑΤΗ 
4633 

 26,78 €  

14 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ 

Α 

ΜΕΓΑΡΧΗ - ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ 
(2ΠΡΩΙΝ.&2 

ΜΕΣΗΜΒ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

5 23 1,70   
ΜΑΚΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7264 

35,88 €  

15 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ  ∆ 
ΜΕΓΑΡΧΗ (ΜΑΘΗΤΗΣ 
ΕΙ∆. ΚΑΤΗΓ.) (ΝΕΑ) 

2 28 1,50   

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 11-
9-2012 

ΤΑΞΙ 
ΤΑΖ 
7240 

 36,45 €  

16 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
&ΝΗΠΙΑΓ. 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ 

Α 

 ΕΠΙΠΛΟΓΡΑΜΜΗ- 
ΑΜΦΙΘΕΑ (2 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΠΡΩΙ-ΜΕΣ.) 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

5 10 1,50   
ΜΑΚΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ7
264 

 19,19 €  

17 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ 

Α 
ΛΙΜΙΝΗ  (2 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 

ΠΡΩΙ-ΜΕΣ.) 
7 18 1,50  32,01 €  

ΜΑΝΟΣ 
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7213 

 27,53 €  

18 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ  ∆ ΑΛΩΝΙΑ ΚΟΥΡΤΕΣ  3      18,00 €  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 

30-9-2012  

ΙΧ 
ΑΤΗ 
4633 

 16,74 €  

19 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ  ∆ 
ΑΛΩΝΙΑ-ΜΟΥΤΡΩΝΑ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)  
4 10 1,60   

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 1-
10-2012  

ΙΧ 
ΑΤΗ 
4633 

 20,47 €  

20 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

&∆ΗΜΟΤ.ΑΜΦΙΘΕΑΣ 
Α ΛΙΜΙΝΗ  4 10 1,55  23,28 €  

ΜΑΝΟΣ 
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 

ΤΑΧΙ 
ΤΑΖ 
7213 

 20,02 €  

 
(*) Στις νέες συµβάσεις καθώς και σε αυτές που τροποποιήθηκαν διενεργήθηκε µείωση 17% ενώ σε όσες παρατάθηκαν µείωση 
14% για µεταφορικά µέσα ∆. Χρ. & 7% για τα Ι.Χ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'   
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1 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΓΝΑΝΤΩΝ 
B 

ΡΑΜΙΑ-ΛΕΠΙΑΝΑ-
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ-ΓΡΑΙΚΙΚΟ -
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑ -ΜΗΛΕΑ-  
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ-ΑΡΤΙΣΣΑ  

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

26 72 2,00 15  162,78 € 

2 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

B 

ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ-ΚΥΨΕΛΗ- ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΜΑΛΗ- 

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ     
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

21 58 2,00 15  134,99 € 

3 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

& ∆ΗΜΟΤΚΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

Α& Β 
ΓΩΝΙΑ-ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ-
ΤΑΒΛΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ-
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ (ΜΕΙΩΣΗ) 

26 48 2,00 15 130,95 € 112,62 € 

4 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

& ∆ΗΜΟΤΚΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

Α& Β 
ΤΕΡΠΝΑ-ΚΑΨΑΛΑ- ΣΚΑΡΠΑΡΙ 
- ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ-ΑΘΑΜΑΝΙΟ-
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ (ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ) 

28 68 2,00 15  154,84 € 

5 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ  
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

Β 
ΜΕΣΟΥΝΤΑ-ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-
ΜΕΧΡΙ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
17 54 2,00 13  110,11 € 

6 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΣΡΟΧΩΡΙΟΥ & 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 
&ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 

Β 
ΑΙ∆ΟΝΙΕΣ-ΠΗΓΕΣ-ΓΡΕΒΙΑ-

ΜΗΛΙΑΝΑ-ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ- ΜΕΧΡΙ 
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ (ΜΕΙΩΣΗ) 

31 94 2,00 15 237,65 € 204,43 € 

7 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ & 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ & 
ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 

Β 

ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ-ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ-
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ-ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ-
ΑΣΦΑΚΕΡΟ-ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ 

(ΜΕΙΩΣΗ) 

34 71 2,00 15 188,18 € 161,83 € 

8 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  & 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

Β 

ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΕΛΑΤΗ-
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ-ΛΙΤΕΣΙ-
ΡΕΤΣΙΑΝΑ-∆ΙΧΟΜΟΙΡΙ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

24 70 2,00 15  158,81 € 

9 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ & 
∆ΗΜΟΤ.ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 

Α,Β 
ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ-ΤΥΜΠΑ-
Π.ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ-ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ- (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
21 44 2,00 15  107,20 € 

10 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΝ. ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ 

&ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 
Β 

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ- ΧΕΛΩΝΑ -
ΠΕΡ∆ΙΚΟΡΡΑΧΗ -ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΛΕΙ∆Ι -
∆ΗΜΑΡΙΟ –∆ΙΑΣΕΛΛΟ 

(ΜΕΙΩΣΗ) 

36 64 2,00 15 171,69 € 147,65 € 

11 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

& ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Π. 
∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ 

Α& Β 
∆ΙΑΣΕΛΛΟ  

 (ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ  31-10-2012) 
9 54 2,00 10 89,24 € 76,75 € 

12 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

& ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Π. 
∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ 

Α& Β 
ΓΚΕΝΙΑ -ΞΕΡΑΚΙΑ –∆ΙΑΣΕΛΛΟ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΌ 

1-11-2012) 
8 28 2,00 10  50,29 € 

13 
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -
ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΛ 
ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ 

Β 
ΜΕΓΑΡΧΗ -ΛΙΜΙΝΗ- Ε∆ΡΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΜΕΙΩΣΗ) 

28 32 1,70 15 82,45 € 70,90 € 

14 ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ Β 
Ε∆ΡΕΣ ΕΠΑΛ ΦΙΛ/∆ΑΣ-
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ (ΑΠΛΗ 
ΕΣΠΕΡ.∆ΙΑ∆Ρ.) (ΜΕΙΩΣΗ) 

15 14 1,60 15 43,65 € 37,53 € 
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15 

ΜΟΥΣΙΚΟ & 
ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΥΜ/ΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ & 

2ο ΛΥΚΕΙΟ & ΕΠΑΛ-
ΕΠΑΣ-ΑΡΤΑΣ 

Β 
ΡΟ∆ΑΥΓΗ-ΠΙΣΤΙΑΝΑ-ΕΛΑΤΟΣ 
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ-Ε∆ΡΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 
29 64 1,80 15  132,21 € 

16 
Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ & 
ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 

Β 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ- ΦΙΛΟΘΕΗ-ΑΡΤΑ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 

27 62 1,70 15  121,49 € 

17 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΦΙΛΙΠΙΑ∆ΑΣ 

Β 
ΑΜΜΟΤΟΠΟΣ-ΚΑΜΠΗ -
ΠΑΝΤΑΝΑΣΑ) (ΜΕΙΩΣΗ) 

26 38 1,70 15 95,06 € 81,75 € 

18 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΦΙΛΙΠΙΑ∆ΑΣ 

Β 
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ-ΑΜΠΕΛΙΑ-

ΚΑΜΠΗ (ΜΕΙΩΣΗ) 
38 20 1,70 15 58,20 € 50,05 € 

(*) Στις νέες συµβάσεις καθώς και σε αυτές που τροποποιήθηκαν διενεργήθηκε µείωση 17% ενώ σε όσες παρατάθηκαν µείωση 
14% για µεταφορικά µέσα ∆. Χρ. & 7% για τα Ι.Χ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'  
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1 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΝΕΖΑΣ 
∆ 

ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΜΙΑ 
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

13 30 1,70 78,57 € 67,57 € 

2 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΝΕΖΑΣ 
∆ 

ΒΙΓΛΑ-ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ-
ΡΑΧΗ(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

46 24 1,80 70,81 € 60,90 € 

3 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ  & 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΕΖΑΣ 

Α-∆ 

ΓΑΒΡΙΑ-ΨΑΘΟΤΟΠΙ-ΜΥΤΙΚΑ-
ΑΠΟΜΕΡΟ-ΑΝΕΖΑ& ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ- 
ΑΝΕΖΑ (∆ΥΟ ΜΕΣΗΜ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ) (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

78 34 1,80 92,15 € 79,25 € 

4 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ  & 

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ & 
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ ΑΡΤΑΣ 

∆ 
ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ-ΠΛΗΣΙΟΙ -
ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-ΑΡΤΑ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

64 17 1,65 51,41 € 44,21 € 

5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ∆ 
ΕΡΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ-DIA-

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 
24 14 1,50 41,71 € 35,87 € 

6 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ& 2ο 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

∆ 
ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ-2ο 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

60 20 1,70 59,17 € 50,89 € 

7 
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ &  ΛΥΚΕΙΑ 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΒΙΓΛΑ-ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ-ΡΑΧΗ-
ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ-

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-Ε∆ΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

45 42 1,60 96,03 € 82,59 € 

8 
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ & ΛΥΚΕΙΑ 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΚΟΜΜΕΝΟ-ΣΥΚΕΕΣ-ΠΕΡΑΝΘΗ-
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ  

(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

48 42 1,75 105,73 € 90,93 € 

9 
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΑΡΤΑΣ 
∆ 

ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ-ΦΙΛΟΘΕΗ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΕΛΕΟΥΣΑΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

11   85,36 € 73,41 € 

10 ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ ∆ 
ΨΑΘΟΤΟΠΙ - ΜΥΤΙΚΑ ΑΝΕΖΑ-ΓΑΒΡΙΑ 

-ΠΕΡ/ΑΚΗ Ο∆Ο- Ε∆ΡΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 

48 50 1,60 123,19 € 105,94 € 

11 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

∆ 
ΑΡΤΑ - ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΠΕΤΑ   

(ΜΟΝΟ ΜΕΣΗΜΒΡ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) (ΝΕΑ) 
7 8 

1,70     
(θ 12) 

 24,30 € 

12 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

∆ 
ΑΡΤΑ-ΡΟΚΚΑ -ΚΑΛΑΜΙΑ- (ΠΡ. & 

ΜΕΣ.∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ (ΝΕΑ) 
6 22 

1,50       
(θ12) 

 38,11 € 

(*) Στις νέες συµβάσεις καθώς και σε αυτές που τροποποιήθηκαν διενεργήθηκε µείωση 17% ενώ σε όσες παρατάθηκαν µείωση 14% 
για µεταφορικά µέσα ∆. Χρ. & 7% για τα Ι.Χ. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 45ο  

Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη 
χειµερινή περίοδο, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στον 
προµηθευτή «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και ανάκληση της σχετικής αριθµ. 
30/1265/24-10-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 

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. 30/1265/24-10-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη 
χειµερινή περίοδο, για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, από την εταιρία µε την επωνυµία «Κ.Ε. Καλαµαράκης Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΑΣ 
Α.Ε.» και µέχρι του ποσού των € 12.398,88 (υπόλοιπο ανάληψης δέσµευσης α/α 838), σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 
9459Α). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4152/26-11-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104710/3993/26-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται « … Την ανάκληση της αριθ.30/1265/24-10-
2012 απόφασής σας, σχετικά µε την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων από την  εταιρία 
«Κ.Ε. Καλαµαράκης Α.Β.Ε.Ε. – ΚΑΛΛΑΣ Α.Ε.» καθόσον η ανωτέρω εταιρία δεν χορηγεί το 
προϊόν  µε πίστωση  και  έγκριση απ΄ ευθείας ανάθεση, στον προµηθευτή «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.»για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη χειµερινή περίοδο για το 
Τµ. Πολιτικής  Προστασίας µέχρι ποσού των 12.398,88€ (υπόλοιπο ανάληψης δέσµευσης 
α/α 838)σε βάρος του φορέα 071 και ΚΑΕ 9459Α.». 

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

(απόφαση 34/1406/28-11-2012) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια αλατιού οδικών δικτύων για τη χειµερινή 
περίοδο, για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, από την εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και µέχρι του ποσού 
των € 12.398,88 (υπόλοιπο ανάληψης δέσµευσης α/α 838), σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459Α). 

Μετά τη λήψη της ως άνω απόφασης, ανακαλείται η σχετική, αριθµ. 30/1265/24-10-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
104709/3992/26-11-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του από 27-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 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, όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

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 36213/∆Ε-4380/14-08-2012 απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την οποία εγκρίνεται η ένταξη, του παραπάνω έργου 
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2012, στη ΣΑΕΠ-018/8 µε αρ. 
2012ΕΠ01880038. 

7. Την αριθµ. 27/1126/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 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 
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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. Επίσης 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 105038/10520/27-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105124/4025/27-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 27-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς 
εργολήπτης να συµµετάσχει στον διαγωνισµό και εισηγείται την έγκρισή του και τη 
δηµοπράτηση του έργου, την 12η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.µ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών), µε µέριµνα της ∆ΤΕ/ Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1407/28-11-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισµού  11.000.000,00 € µε Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, 

− Ορίζει την 12η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

�  Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι 
δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται 
πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και επανέλαβε τη 
θέση που έχει υποστηρίξει στη σχετική αριθµ. 27/1126/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, και αφορά στην 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 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 2ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής του αριθµ. ΚΗΟ 9101 εκχιονιστικού µηχανήµατος της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
104825/4426/27-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105024/4023/27-11-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για 
την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής του αριθµ. ΚΗΟ 
9101 εκχιονιστικού µηχανήµατος της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για το παρακάτω εκχιονιστικό µηχάνηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι βρισκόµαστε ήδη στο τέλος της 
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διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµα για το έτος 2011, να γίνει 
υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., 
καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1408/28-11-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες που 
απαιτούνται για την επισκευή του αριθµ. ΚΗΟ 9101 (έτους κατασκευής 1988) εκχιονιστικού 
µηχανήµατος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, το οποίο είναι αναγκαίο λόγω της 
ιπποδύναµης και ευελιξίας του για την περιοχή, ενόψει του επερχόµενου χειµώνα, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή 
συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459): 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Κινητήρας 1.933,70 1 
  

ΚΗΟ 9101 
  

UNIMOC 
Εκχιονιστικό ∆ιαφορικό εµπρός 3.189,75 

      Κουβούκλιο-καρότσα-σασί 1.592,85 
      Ανταλλακτικά διάφορα 5.116,49 
      Εργασία 7.900,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 19.732,79 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
.................................................................................................................................................... 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση µετακίνησης των  υπαλλήλων του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Φούκη Σοφίας 
και Ηγουµενίδου Βασιλικής, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη συµµετοχή 
τους στο συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 - Τρίτη 
Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, στις 03-12-2012. 

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκαν 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 4207 και 4213/27-11-2012  έγγραφα, 
συνηµµένα µε τα αρ. πρωτ 104818/3995 και 105026/4024/27-11-2012  αντίστοιχα στον 
φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την 
µετακίνηση της Φούκη Σοφίας και της Ηγουµενίδου Βασιλικής, υπαλλήλων του Τµήµατος 
Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, στις 03-12-2012, για τη συµµετοχή τους στο συνέδριο 
«Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 - Τρίτη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 34/1409/28-11-2012) 

Α. Εγκρίνει την µετακίνηση της Σοφίας Φούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 
Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-
2020 - Τρίτη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, στις 03-12-2012 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 39,13 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 
291, ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων). 
 
Β. Εγκρίνει την µετακίνηση της Βασιλικής Ηγουµενίδου, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο συνέδριο «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 
2014-2020 - Τρίτη Συνεδρίαση ΘΟΣΣ 3», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 03-12-2012 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 117,13 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 291, ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
............................................................................................................................................................. 
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. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-
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 4ο 

Απόφαση επί της από 01-10-2012 ένστασης του Κων/νου Κούγκουλη Ε∆Ε, κατά του Πρακτικού 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
Καλαρρύτες – Όρια νοµού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ και έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 24/944/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 75639/7481/27-08-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 69624/6845/03-08-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι. και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ι. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 104872/10504/27-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105126/4026/27-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία αποστέλλονται συνηµµένα: το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου που 
αναφέρεται στο θέµα, η ένσταση του Κων/νου Κούγκουλη Ε∆Ε, κατά του ως άνω Πρακτικού και η 
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γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης, που περιλαµβάνεται στο από 09-11-
2012 Πρακτικό (2) της. 

Ειδικότερα επισυνάπτονται:  

Α) το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας, ανέδειξε µειοδότη τον Σταύρου Ιωάννη, που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 26.341,46 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 46%. 

Β) η από 01-10-2012 ένσταση του Κων/νου Κούγκουλη Ε∆Ε, κατά του ανωτέρω Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την οποία ο ενιστάµενος ζητά να αποκλεισθεί από τον διαγωνισµό ο 
Σταύρου Ιωάννης, που αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, επειδή, παρόλο που στα δικαιολογητικά 
συµµετοχής του έχει συµπεριλάβει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε το ανεκτέλεστο των έργων και 
αναφέρει ότι δεν έχει κανένα έργο υπό εκτέλεση, στην πραγµατικότητα η παραπάνω δήλωση είναι 
ψευδής διότι έχει υπό εκτέλεση το έργο «Βελτίωση εσωτερικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων», 
προϋπολογισµού 10.800 € στο ∆ήµο Βορείων Τζουµέρκων και ως εκ τούτου δεν προσκόµισε και την 
ασφαλιστική ενηµερότητα του ΙΚΑ για το παραπάνω έργου. 

Γ) η γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού επί της υπό κρίση ένστασης, που περιλαµβάνεται 
στο από 09-11-2012 Πρακτικό (2) της, σύµφωνα µε την οποία, η υπό κρίση ένσταση πρέπει να γίνει 
δεκτή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή, και ειδικότερα επί λέξει:  

« ….. Η Επιτροπή διαπιστώνει την γνησιότητα των εγγυητικών συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων, 
σύµφωνα µε την ∆17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 
Στην Επιτροπή του διαγωνισµού επιδόθηκε από το πρωτόκολλο της ∆ΤΕΠΕΙ η από 1-10-2012 ένσταση 
του Κων/νου Κούγκουλη-Ε.∆.Ε., 2ου στην σειρά κατάταξης µειοδότη, που ζητά την ακύρωση της 
προσφοράς του προσωρινού µειοδότη Ιωάννη Σταύρου. 
Η παραπάνω ένσταση πρωτοκολλήθηκε εµπρόθεσµα στην Υπηρεσία, έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 
87298/8624/1-10-2012 και εποµένως είναι εξεταστέα. 
Στην ένσταση αναφέρεται ότι παρότι στα δικαιολογητικά συµµετοχής του ο 1ος  µειοδότης Ιωάννη 
Σταύρου έχει συµπεριλάβει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε το ανεκτέλεστο των έργων και αναφέρει ότι 
δεν έχει κανένα έργο υπό εκτέλεση, στην πραγµατικότητα η παραπάνω δήλωση είναι ψευδής διότι έχει 
υπό εκτέλεση το έργο «Βελτίωση εσωτερικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων», προϋπολογισµού 10.800 €, 
στο ∆ήµο Βορείων Τζουµέρκων και ως εκ τούτου δεν προσκόµισε και την ασφαλιστική ενηµερότητα 
του ΙΚΑ για το παραπάνω έργου. 
Ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισµού µε την από 10-10-2012 επιστολή του που διαβιβάστηκε από 
την ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι στο ∆ήµο Βορείων Τζουµέρκων, ζήτησε παροχή στοιχείων από τον ∆ήµο.  
Ο ∆ήµος Βορείων Τζουµέρκων µε το αριθ. 13003/12-10-2012 έγγραφό του επιβεβαίωσε ότι υφίσταται 
εργολαβία µε τίτλο «Βελτίωση εσωτερικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων», προϋπολογισµού 10.800 € µε 
ανάδοχο τον Ιωάννη Σταύρου, για το οποίο δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών και έχει 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο 1.145,28 €. 
Κατόπιν όλων των παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού προτείνει να γίνει δεκτή η ένσταση του 
Κων/νου Κούγκουλη-Ε.∆.Ε στο σύνολό της, να αποκλειστεί η προσφορά του 1ου κατά σειρά µειοδότη 
Ιωάννου Σταύρου λόγω υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης για το ανεκτέλεστο των έργων, 
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 23.2.3 της διακήρυξης και να αναδειχθεί µειοδότης ο 2ος 
κατά σειρά µειοδοσίας Κούγκουλης Κων/νος- Ε.∆.Ε µε ποσοστό έκπτωσης 41%. …..». 

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

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Νικόλαος Καττής, απέχει από τη συζήτηση και 
λήψη απόφασης για το συγκεκριµένο θέµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ. 172 και 180 του Ν. 
3852/2010, λόγω συγγένειας µε τον ενιστάµενο. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1410/28-11-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 01-10-2012 ένσταση του Κων/νου Κούγκουλη Ε∆Ε, κατά 
του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 25-09-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
Καλαρρύτες – Όρια νοµού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, µε την οποία ζητά την ακύρωση της 
συµµετοχής στον διαγωνισµό, του Ιωάννη Σταύρου που αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, βάσει του 
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ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, και την ανακήρυξη του ιδίου ως µειοδότη, ως 
δεύτερου κατά σειρά,  
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην υπό κρίση ένσταση και ειδικότερα επειδή «….. ενώ 
σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.Β της διακήρυξης θα πρέπει κάθε διαγωνιζόµενος να προσκοµίζει 
πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα έργα που εκτελεί, ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος, 
παρά το ότι έχει υπό εκτέλεση το έργο «Βελτίωση εσωτερικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων», 
προϋπολογισµού 10.800 € στο ∆ήµο Βορείων Τζουµέρκων δεν έχει προσκοµίσει αφενός µεν την 
αντίστοιχη φορολογική ενηµερότητα αφετέρου δε στην υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκοµίσει και 
απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.Α. (iv) της διακήρυξης και αναφέρεται στο ανεκτέλεστο των 
έργων, αναφέρει ότι δεν έχει κανένα έργο υπό εκτέλεση.». 

Την κάνει αποδεκτή στο σύνολό της ως βάσιµη επειδή, σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού, που περιλαµβάνεται στο από 09-11-2012 Πρακτικό(2) της (ανωτέρω υπό στ.7Γ), και 
το επισυναπτόµενο σ’ αυτή, αριθµ. πρωτ. 13003/12-10-2012 έγγραφο του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, 
ο Ιωάννης Σταύρου που αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης του έργου του θέµατος, πρέπει να 
αποκλεισθεί από το διαγωνισµό, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 23.2.3 της διακήρυξης, 
επειδή στη σχετική υπεύθυνη δήλωση που προσκόµισε αναφέρει ότι δεν έχει κανένα έργο υπό 
εκτέλεση, ενώ εκτελεί το έργο «Βελτίωση εσωτερικού δικτύου Τ.Κ. Ραφταναίων», προϋπολογισµού € 
10.800,00 για το οποίο δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης εργασιών, και έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
€ 1.145,28. 

Β. Ως προς την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αποδοχής της από 01-10-2012 ένστασης του Κων/νου Κούγκουλη Ε∆Ε, 
κατά της συµµετοχής στο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες – Όρια νοµού», του Ιωάννη Σταύρου, που 
αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, σύµφωνα µε το από 05-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, η προσφορά του οποίου απορρίπτεται,   

− ∆εν εγκρίνει το από 25-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
βατότητας οδού Καλαρρύτες – Όρια νοµού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το 
οποίο, η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά 
σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη τον Ιωάννη 
Σταύρου, που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 26.341,46 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 46%.  

− Αναµορφώνει το αποτέλεσµα της ως άνω δηµοπρασίας, και κατακυρώνει τα αποτελέσµατα αυτής, στη 
δεύτερη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση του Κων/νου Κούγκουλη Ε∆Ε, η οποία 
προσέφερε έκπτωση 41% µε ποσό προσφοράς € 28.780,49 χωρίς ΦΠΑ και  

− Αναθέτει την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 
οδού Καλαρρύτες – Όρια νοµού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, στην εργοληπτική επιχείρηση 
του Κων/νου Κούγκουλη Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (41%) είναι συµφέρουσα. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 104709/3992/26-11-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Την αριθµ. 27/1112/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η τοπογραφική µελέτη της µελέτης του θέµατος, την όµοια, αριθµ. 32/1289/02-
11-2012 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η γεωλογική µελέτη και την όµοια, αριθµ. 
32/1288/02-11-2012 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η διακοπή της εκτέλεσης των 
γεωτεχνικών εργασιών πεδίου και την τροποποίηση του προγράµµατος γεωτεχνικών της 
µελέτης του θέµατος. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97347/9684/27-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105235/4050/27-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της γεωτεχνικής µελέτης και έρευνας της 
µελέτης του θέµατος, όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο µελετητή Νικόλαο ∆ερέκα, 
γεωλόγο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την 
έγκριση των σχεδίων και τευχών της γεωλογικής µελέτης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 34/1411/28-11-2012) 

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

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

Α Σχέδια: 

1. ΓΤ 01    ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ     κλ. 1:1000 
2. ΓΤ 02.1    ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ  
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  ΦΡΕΑΤΙΩΝ        κλ. 1:25 
3. ΓΤ 02.2    ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ  

  ΦΡΕΑΤΙΩΝ        κλ. 1:25 
4. ΓΤ 03    ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                κλ. 1:500 
5. ΓΤ 04   ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΟΒΑΘΩΝ ΒΡΑΧΩ∆ΟΥΣ  

  ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ             κλ. 1:1000 
6. ΓΤ 05      ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ                  κλ. 1:200 
  
Β Τεύχη: 

1. ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

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

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

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
104709/3992/26-11-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση των Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012 και Νο3/09-11-2012 Πρακτικών της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των 
δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIAT IC 
AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 
51.650,00 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 
τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών 
πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 
2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB. 

7. Την αριθµ. 24/959/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η  διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέµατος, και 
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καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν 
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
74475/2787/22-08-2012 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 104891/3885/27-11-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105022/4022/27-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκαν τα Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012 και 
Νο3/09-11-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, 
σύµφωνα µε τα οποία: 

Νο1/23-10-2012 Πρακτικό: 

«…… Η  επιτροπή παρέλαβε δύο  (2) προσφορές των: 
1)∆ΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Α.Ε. 
- TREDIT  S.Α.  
2)  ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.   
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των  κυρίως φακέλων , και  των φακέλων 
των δικαιολογητικών  . 
Κατά τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών , διαπιστώθηκε ότι και οι δύο προσφορές  
πληρούν  τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές . 
 Στη συνέχεια, ορίσθηκε η ηµεροµηνία την 24-10-2012 για το άνοιγµα των τεχνικών προσφορών,  
συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως. …..». 
............................................................................................................................................................. 

Νο2/24-10-2012Πρακτικό: 

Η  Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού «…. Μετά από   σχολαστικό έλεγχο των φακέλων των τεχνικών 
προσφορών , διαπιστώθηκε ότι και οι δύο εταιρίες  καλύπτουν τις προδιαγραφές και 
βαθµολογήθηκαν µε βάση τους 100 βαθµούς , ακολουθεί σχετικός πίνακας βαθµολογίας. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΤREDIT   ΝΕΣΤΩΡ    

Α 
Μεθοδολογία και Τεχνικές 

υλοποίησης του έργου   
70%         70   70 

Α1 

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε 

όλες τις φάσεις υλοποίησης:  

Παρουσίαση, ανάλυση και 
ερµηνεία των προτεινόµενων 
µεθόδων και τεχνικών, 
αποτύπωση του περιεχοµένου και 
της δοµής του κάθε παραδοτέου. 

20% 

 

 

100  

  

 

 

 20 100 20 

Α2 

Αντίληψη και κάλυψη των 

απαιτήσεων: 

Επάρκεια και δυνατότητα 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του 
έργου, σαφήνεια της πρότασης σε 
όλα τα στάδια υλοποίησης. 

40% 

 

 

100 

 

 

  40 

  

 

100 

 

 

40 

Α3 

∆ιαχείριση και Τεχνική 

υποστήριξη:  

Υπηρεσίες σχεδιασµού, ελέγχου 
και διασφάλισης των όρων 
ποιότητας των παραδοτέων.  

10% 100  10 100 10 
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Β 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση 
Έργου 

30%    30  30 

Β1 
Οργάνωση, ροή και συνοχή των 
εργασιών του έργου 10% 100  10 100 10 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία 
του οργανωτικού σχήµατος του 
έργου 

10% 100  10 100 10 

Β3 
Πληρότητα και 
συµπληρωµατικότητα της Οµάδας 
Έργου 

10% 100  10 100 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100%   100  100 

Στη συνέχεια, ορίσθηκε η ηµεροµηνία στις 6-11-2012 για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών ,   
συντάχθηκε το παρών  Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.…..». 
............................................................................................................................................................. 

Νο3/09-11-2012 Πρακτικό: 

 « ….. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των  οικονοµικών προσφορών, οι 
οποίες έχουν ως εξής : 
1)∆ΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Α.Ε. 
- TREDIT  S.Α. 
H οικονοµική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 48,954,00 Ευρώ, µε ΦΠΑ. 

2) ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.   
H οικονοµική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 45,450,00 Ευρώ, µε ΦΠΑ. 
Η επιτροπή µετά τον έλεγχο, και έχοντας υπόψη το από 24η   Οκτώβρη  2012 πρακτικό Νο 2 , 
σύµφωνα µε το οποίο οι τεχνικές προσφορές των δύο Εταιριών έχουν λάβει βαθµό 100, εισηγείται 
την κατακύρωση του παραπάνω διαγωνισµού, στην Εταιρία ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε, µε το 
αιτιολογικό της χαµηλότερης προσφοράς. 
Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως. …..». 
............................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1412/28-11-2012) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012 και Νο3/09-11-2012 Πρακτικών της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου 
«ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 51.650,00 µε ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε τα οποία, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (υπό στ. 8), η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων που 
υπέβαλαν προσφορές, ήτοι των εταιρειών «∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟYΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ Α.Ε. - TREDIT S.Α.» και «ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.» και 
αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο πληρούν τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές, 
προχώρησε στον έλεγχο των φακέλων των τεχνικών προσφορών, από τον οποίο διαπιστώθηκε 
ότι και οι δύο εταιρείες καλύπτουν τις προδιαγραφές της διακήρυξης και προέβη στην αξιολόγησή 
τους βάσει των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης,  και συνέταξε τον σχετικό Πίνακα σύµφωνα µε τον 
οποίο η κάθε διαγωνιζόµενη εταιρεία βαθµολογήθηκε µε συνολικό βαθµό 100. Στη συνέχεια η 
Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων και 
µετά τον έλεγχό τους, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι τεχνικές προσφορές των δύο 
εταιρειών έχουν λάβει βαθµό 100, εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού, στην εταιρεία 
«ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.», µε τιµή προσφοράς € 45.450,00 µε ΦΠΑ, µε το αιτιολογικό της 
χαµηλότερης προσφοράς. 
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Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των 
δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 51.650,00 µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε τα Νο1/23-10-2012, Νο2/24-10-2012 και Νο3/09-11-2012 Πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική Α.Ε.», επειδή τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της υπ’ αριθµ. 8/2012 διακήρυξης του 
διαγωνισµού, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή, µε συνολικό βαθµό 100 η δε οικονοµική 
της προσφορά ποσού € 45.450,00 µε ΦΠΑ, είναι η χαµηλότερη και η πλέον συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΕΣΤΩΡ 
Συµβουλευτική Α.Ε.», για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των 
δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, µε προσφερόµενα ποσό € 45.450,00 µε 
ΦΠΑ. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ µε 
το εξής σκεπτικό: «Ήδη από την πρώτη ∆ράση του έργου ADRIMOB που δηµοπρατήθηκε, δηλ. 
για την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, είχαµε εκφράσει τις επιφυλάξεις 
µας για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού (αριθµ. 5/163/13-02-
2012 8/253/14-03-2012 και 11/403/23-04-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής). 
Λαµβάνοντας υπόψη και τα προβλήµατα που συνεχίζουν να εµφανίζονται στις διακηρύξεις, αλλά 
και στις διαδικασίες των διαγωνισµών των τριάντα και πλέον συγχρηµατοδοτούµενων έργων που 
υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου, είναι πλέον άµεση η αναγκαιότητα για συγκρότηση 
οµάδας υπηρεσιακών στελεχών σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε 
να επεξεργάζονται εγκαίρως και στα πλαίσια των έργων, συνολικά, σχέδιο διακηρύξεων, µε 
δεδοµένο το ευρύ θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, πολύ δε 
περισσότερο για τα διασυνοριακά. Αυτό θα  βοηθούσε στη καλύτερη λειτουργία τόσο των 
υπηρεσιακών όσο και των αιρετών οργάνων.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA 
– ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB,  στη σχετική αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», που µειοψήφησε « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην 
παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς 
αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των 
ολίγων». 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
104709/3992/26-11-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή και 
ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 
73.800,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η ορισθείσα για την 27-11-2012 δηµοπρασία δεν διεξήχθη, 
λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο, στο οποίο 
περιλαµβάνεται και το έργο «Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του 
Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 73.800,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 32/1318/02-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, 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, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 97742/4403/31-10--2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 
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από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 105354/4712/28-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105526/4058/28-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέµατος, δεν διεξήχθη λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της δηµοπρασίας, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006, την 11/12/2012, ηµέρα Τρίτη, και 
ώρα  10:00 πµ (λήξη επίδοσης προσφορών). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1413/28-11-2012) 

Επειδή η ορισθείσα για την 27-11-2012 δηµοπρασία µε πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Κατασκευή και ενίσχυση 
φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 73.800,00 µε ΦΠΑ, δεν 
διεξήχθη λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζοµένων,  

Ορίζει την 11η ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα  10:00 πµ (λήξη επίδοσης προσφορών), ως 
νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 
1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους ίδιους όρους 
που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας.  

� 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 

ΑΔΑ: Β45Χ7Λ9-82Β


