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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35/07-12-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις επτά (7) του µηνός 
∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), 
όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ψαθάς Βασίλειος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Πλιάκος Μιχαήλ Κώτσιος Νικόλαος 
Καττής Νικόλαος Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
Ιωάννου Αθηνά Φώτης Κων/νος 
Κασσής Μιχαήλ Αρβανίτης Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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. 
108542/4155/05-12-2012 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. Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013 και 
υποβολή του στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

2. Κατάρτιση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Γ’ τρίµηνο έτους 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

3. Έγκριση παράτασης της σύµβασης του έργου µε τίτλο «Wood Energy Exploitation for 
Entrepreneurship» (Αξιοποίηση της ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα), του 
∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-
2013», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ε.Π.Ε.», µέχρι την 30-04-2013. 

4. Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, για το έτος 2013. 

5. Τροποποίηση της αριθµ. 30/1218/24-10-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων) για διάρκεια ενός 
(1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του. 

6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση διθέσιου 
αναβατήρα Ανηλίου (Προµήθεια υλικών, βάσει του Φ.Ε.Κ. 1339/16-10-2002)», 
προϋπολογισµού 7.106,00 € µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010». 

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου 
παραµονής πιστών οδήγησης – προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 
20.000,00 € µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

8. Έγκριση της τοπογραφικής µελέτης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης Παµβώτιδας – Παραλίµνια Οδός», 
αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW 
SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEURE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και Ι. 
ΜΑΡΗΣ – Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ/ 
ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ». 

9. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου  Κ/ξίας Ηλίας 
Κατσιµπόκης - Γεώργιος Μυριούνης. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της ανοιχτής διακήρυξης δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού 
καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», 
προϋπολογισµού  132.000,00  € µε ΦΠΑ. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 04-06-2013. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του πρώην 
∆ηµοτικού Σχολείου του ∆.∆. Ηλιόκαλης του ∆ήµου Παµβώτιδας», αναδόχου Έντυ Ράφτη, 
µέχρι την 09-12-2013. 

13. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής οδού», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 
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14. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-11-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση χώρου κολυµβητηρίου Μετσόβου», προϋπολογισµού € 69.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

15. Έγκριση του από 20-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ, όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς 
και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 
3669/2008. 

16. Έγκριση του από 20-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ, όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και ορισµός 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

17. Αναµόρφωση του αποτελέσµατος της από 04-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η 
Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, βάσει 
της αριθµ. 2/22-11-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, µε την 
οποία έγινε δεκτή η από 23-10-2012 προσφυγή της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 28/1131/01-10-2012 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε. 

18. Έγκριση χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας (υποδήµατα & είδη ένδυσης) για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου και συντήρησης των µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

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

20. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή βλάβης και τη συντήρηση του συστήµατος VRV 
(ψύξης – θέρµανσης), του κτιρίου Γ. Σταύρου στα Ιωάννινα, όπου στεγάζονται Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος. 

21. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων.  

22. Έγκριση προµήθειας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

24. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και 
Ξηροβουνίου», αναδόχου ∆ηµητρίου Φούκα, Ε∆Ε. 

25. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», αναδόχου ∆ηµητρίου Φούκα, Ε∆Ε. 

26. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στη Αθήνα, 
από 4 έως 05-12-2012 για τη συµµετοχή του στην «Προετοιµασία Προγραµµατικής 
Περιόδου 2014-2020-Τρίτη συνεδρίαση ΘΟΣΣ 7» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

27. Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, στη 
Αθήνα, από 3 έως 04-12-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του 
στην ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020». 

28. Έγκριση δαπανών για ταχογράφους και έλεγχο ΚΤΕΟ οχηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας. 
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29. Έγκριση διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη 
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Άρτας. 

30. Έγκριση του αριθµ. ΙΙ/14-11-2012 Πρακτικού (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικής 
προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή 
συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανάπτυξη Βιώσιµων 
Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (Development of sustainable biogas strategies 
for integrated agro industrial waste management) και ακρωνύµιο BioGAIA» στο πλαίσιο 
του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 
15.695,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

31. Έγκριση µετακίνησης της Κωνσταντίνας Παναγιωτοπούλου, Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 10 έως 12-12-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, 
για τη συµµετοχή της σε σύσκεψη µε θέµα «Εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική 
διακίνηση τροφίµων µη ζωικής προέλευσης». 

32. Έγκριση δαπάνης ποσού € 5.020,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής στο όνοµα του Ευαγγέλου Τσιρώνη, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στην πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους 
2013 των οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

33. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια χειµερινών ενδυµάτων και υποδηµάτων για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2012-2013. 

34. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

35. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων 
κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

36. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-11-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια τόνερς και µελανιών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, ο οποίος απέβη 
άγονος, και έγκριση επαναδηµοπράτησής του µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

37. Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Φιλιατών καθώς και στο  ΝΠ∆∆ αυτού µε την  
επωνυµία ΟΚΠΑ∆ΗΦ (Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών) 
για την προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και 
πετρελαιοειδών µε δικές των διαδικασίες για το έτος 2013. 

38. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε Θεσπρωτίας) ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 05-12-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 21-04-2010 αίτησης ακύρωσης των: Ελένης χήρας 
Νικολάου Σπυριδώνου και Αικατερίνης συζύγου Γεωργίου Σταυροπούλου, για την 
ακύρωση α) της υπ’ αριθ. πρωτ.10.300/03.10.2006 αποφάσεως του ∆ιευθυντή Αγροτικής 
Ανάπτυξης Θεσπρωτίας, β) της υπ’ αριθ. 628.11.10.2006 απόφασης του Νοµάρχη 
Θεσπρωτίας γ) της υπ’ αριθ. πρωτ 919/2007 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας δ) της 
υπ’ αριθ. πρωτ 545/23.07.2007 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας  Ε.Π.Ο. ε) της υπ’ 
αριθ. πρωτ 1380/246/09.05.2008 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας και στ) της υπ’ 
αριθ. πρωτ 945/25.06.2008 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας. 

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή Λιµενικού-Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», 
αναδόχου εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΤΕ», µέχρι την 24-12-2013. 

40. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών 
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εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 30-06-2013. 

41. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό», προϋπολογισµού δαπάνης € 
9.348,00 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. 

42. Έγκριση του Πρακτικού Ι/29-11-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας». 

43. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, για 
την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων 
∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB» 
προϋπολογισµού € 44.930,00 µε ΦΠΑ. 

44. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, χριστουγεννιάτικης συναυλίας µε τη 
φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ και φιλαρµονική από την Κέρκυρα, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

45. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

46. Έγκριση µετακίνησης του Ευαγγέλου Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. 
∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, 
για τη συµµετοχή του σε ηµερίδα εργασίας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, µε 
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

47. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση µητρώων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων συνολικά 
για την Περιφέρεια Ηπείρου. 

48. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια υλικών για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού του 
εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

1. Έγκριση απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου 
αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 28-11-
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013 και 
υποβολή του στο Περιφερειακό Συµβούλιο.     
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 7/19/28-11-2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου (διαβιβάσθηκε µε το αρ. πρωτ. 108093/4140/04-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 108132/4141/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται το συνηµµένο στην απόφαση, προσχέδιο του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου οικονοµικού έτους 2013, όπως αυτό υποβλήθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που συνοδεύεται από τις σχετικές εισηγητικές εκθέσεις, τα σχέδια 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, 
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, καθώς και από πίνακα Κ.Α.Ε. Εξόδων ως δεκτικών 
εκδόσεως Χρηµατικών Ενταλµάτων προπληρωµής σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

Στην εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του 
προτεινόµενου σχεδίου Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2013, στην 
οποία αναφέρεται ότι:  
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«… Κατά την κατάρτιση του o εν λόγω προϋπολογισµός στηρίχθηκε στην αρίθµ.: 
2/62906/0020/2-9-2011 εγκύκλιο της Γεν. Γραµ. ∆ηµοσιονοµικής πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς µέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν είχε 
εκδοθεί η ΚΥΑ για τον καθορισµό του τύπου προϋπολογισµού των Περιφερειών  (αρθ.268, 
παρ.13 του Ν.3852/2010), και διέπεται από τις αρχές: • Της Καθολικότητας • Της 
Ειδικότητας • Της Ακρίβειας • Της Ισοσκέλισης • Της προβλεψιµότητας. Σε ότι αφορά δε 
τη δοµή εν γένει του προϋπολογισµού τηρήθηκαν τα προβλεπόµενα από τις αριθµ. 
2/47285/0094/2-8-2001 &2/50418/0020/2002 εγκυκλίους, ο οποίος στα έσοδα και στα 
έξοδα αναπτύσσεται σε πέντε στήλες όπου αναγράφονται: • στην 1η στήλη ο Κωδικός 
Αριθµός, • στην 2η στήλη η ονοµασία του, • στην 3η στήλη οι προβλέψεις για το 2013, • 
στην 4η στήλη οι διαµορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2012 
(αρχικός προϋπολογισµός + τροποποιήσεις) και • στην 5η στήλη τα απολογιστικά στοιχεία 
εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2011. Με βάση τα ανωτέρω ο προϋπολογισµός 2013 
διαµορφώνεται ως εξής : Ι.  ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α Α) Από την εκτίµηση εσόδων από 
Κρατική επιχορήγηση θα καλυφθούν κυρίως δαπάνες • Για επιδόµατα νεφροπαθών 
(διατροφικό επίδοµα), • Για µεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, • ∆απάνες ∆/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής 
• Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Περιφέρειας Ηπείρου.  Β) Τα έσοδα από Κ.Α.Π. 
αναλύονται σε τρείς κατηγορίες: •  Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες από 
Εθνικούς Πόρους • Κ.Α.Π. για λοιπές λειτουργικές δαπάνες • Κ.Α.Π. για συντήρηση 
αποκατάσταση οδικού δικτύου. Σηµειώνεται ότι στα έσοδα προϋπολογίσθηκε και η 
δαπάνη που θα προκληθεί για την Αντιµισθία Περιφερειάρχη – Αντιπεριφερειαρχών - 
Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου και ειδικών συµβούλων Περιφέρειας Ηπείρου. 
Γ) Έσοδα από επιχορηγήσεις  Τ.Ε.Ο. και ΥΠΕΣΑΗ∆. ∆) Έσοδα από πόρους του Ν.Π.∆.∆., 
ήτοι εισπράξεις τέλους µεταβίβασης αυτ/των-οχηµάτων ν.3220/04,έσοδα από επιβολή 
προστίµων µικτών κλιµακίων ελέγχου ΚΤΕΟ (ν.3446/2006), έσοδα από πρόστιµα ∆/νσης 
Πολεοδοµίας (ανέγερσης και διατήρησης  Ν.1650/86) , πρόστιµα λοιπών υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  τόκοι από λογαριασµούς διαχείρισης χρηµατικών διαθεσίµων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Ε) Η εκτίµηση των εσόδων για ∆ηµόσιες Επενδύσεις έγινε σύµφωνα 
µε τις επιµέρους εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. (Ακολουθούν αναλυτικοί 
Πίνακες) ΙΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (Ακολουθεί αναλυτικός Πίνακας) 
ΙΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α Σύµφωνα µε τα έσοδα και τα πιθανά ταµειακά υπόλοιπα 
οικ.έτους 2012 έγινε η κατανοµή στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των εξόδων µε  περιορισµό 
των λειτουργικών δαπανών στις απολύτως αναγκαίες  και σύµφωνα βέβαια µε τα στοιχεία 
που ελήφθησαν από όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου τα οποία ανά κατηγορία 
εξόδου έχουν ως ακολούθως:…. (Ακολουθούν αναλυτικοί Πίνακες) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
ΕΣΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013: 62.986.378,00€ ΕΞΟ∆Α  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2013: 67.355.492,04€ ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013: 4.369.114,04€ …». 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του 
Σχεδίου του Προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 2013, όπως 
υποβλήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και συντάχθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, 
βάσει των εγκυκλίων των συναρµόδιων Υπουργείων, µέσα στα πλαίσια και όρια που 
επέβαλαν οι οδηγίες τους, ειδικά ως προς τη µείωση των εξόδων, στα οποία 
περιλαµβάνονται και ανελαστικές δαπάνες (π.χ. µισθοδοσία υπαλλήλων), όπως επίσης και 
εντός του πλαισίου που διαµορφώθηκε από το Σύµφωνο ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας 
(Ν. 4093/2012). Με βάση το ως άνω πλαίσιο, οι ΚΑΠ είναι µειωµένοι σε µεγάλο βαθµό, µε 
δεδοµένο µάλιστα το γεγονός ότι οφείλονται οι κρατικές επιχορηγήσεις για τους ΚΑΠ του 
2012, καθώς και προηγούµενων ετών.  

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1414/07-12-2012) 

Α. Καταρτίζει το σχέδιο του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου 
οικονοµικού έτους 2013, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά και αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο 
στην απόφαση αυτή φάκελο.  

Β. Τον ανωτέρω φάκελο του σχεδίου, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, 
σύµφωνα µε το άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 5 
του Ν. 4071/2012 και εισηγείται την ψήφισή του. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, Περιφερειακοί Σύµβουλοι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, και κατέθεσαν την 
άποψή τους επί του θέµατος, η οποία έχει ως εξής:  

«Πραγµατοποιώντας µια ανάλυση του προϋπολογισµού του 2013, διαπιστώνεται ότι ο 
συγκεκριµένος προϋπολογισµός δεν µπορεί να είναι ο προϋπολογισµός της περιφέρειας µας, 
αυτή την περίοδο κρίσης, που δυστυχώς περνάει η χώρα µας.  
Η διοίκηση της Περιφέρειας για µια ακόµη χρονιά καλείται "να τετραγωνίσει τον κύκλο". 
Έχοντας "κληρονοµήσει" χρέη και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα της πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων, έχει 
εγκλωβιστεί στην προσπάθεια να καλύψει τις υποχρεώσεις αυτές και παράλληλα να καλύψει 
τις ανάγκες της Περιφέρειας µε τα συνεχώς µειούµενα έσοδα. 
Με επίσηµη ανακοίνωση του Υπ. Οικονοµικών  η Περιφέρεια Ηπείρου «φιγουράρει» στη 
δεύτερη θέση µετά τη ∆υτ. Ελλάδα, µεταξύ των Περιφερειών µε τις περισσότερες 
ληξιπρόθεσµες οφειλές. Και επειδή εκτός από τις ληξιπρόθεσµες υπάρχουν και αυτές που δεν 
µπορούν να εξυπηρετηθούν αλλά δεν έχουν γίνει ακόµη ληξιπρόθεσµες, ο προϋπολογισµός 
τελικά έχει καταστεί προϋπολογισµός "εξυπηρέτησης χρέους".   
Παράλληλα είναι η τρίτη χρόνια που παρά τη ρητή πρόβλεψη του νόµου δεν κατατίθεται µαζί 
µε τον προϋπολογισµό και το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο 
σοβαρό λόγο να καταψηφιστεί ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας µας. Πρέπει, ακόµη και 
σήµερα, να υπάρχουν προτεραιότητες σε έργα και δράσεις. Να συνδέεται ο ετήσιος 
προϋπολογισµός µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα της Περιφέρειας.  
Βέβαια κατανοούµε την αδυναµία της Περιφερειακής Αρχής να συνδέσει τον προϋπολογισµό 
µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό αφού το βασικό της πρόβληµα είναι η εξυπηρέτηση των 
παλιών υποχρεώσεων. 
∆υστυχώς, παρά το ότι υπό την πίεση των υπουργείων, ο νέος προϋπολογισµός είναι αισθητά 
µειωµένος και πολύ πιο κοντά στην πραγµατικότητα από τους ανεδαφικούς προηγούµενους, 
δεν παύει να αποτελεί ως προς το σκέλος των επενδύσεων, µια προσπάθεια κάλυψης παλιών 
υποχρεώσεων. 
Θα τοποθετηθούµε αναλυτικά στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 
∆εχόµαστε µόνο τις δαπάνες  για τη συνέχιση της λειτουργίας της διοίκησης, εκπαίδευσης, 
υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, Περιφερειακός Σύµβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κ. Κων/νος Κωτσαντής, και κατέθεσε την άποψή του επί του 
θέµατος, η οποία έχει ως εξής:  

«Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός της Περιφέρειας για το 2013, έχει άµεση σχέση µε τον 
κρατικό προϋπολογισµό, που ψηφίστηκε από την τρικοµµατική συγκυβέρνηση και εντάσσεται 
πλήρως στο επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στήριξης. 
Από τα δύο χρόνια εφαρµογής του «Καλλικράτη», έχει γίνει φανερό ότι είναι το όχηµα για το 
πέρασµα της στρατηγικής του Κεφαλαίου, σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων. 
Έχουν τεράστιες ευθύνες, η σηµερινή πλειοψηφία, αλλά και η αξιωµατική αντιπολίτευση, γιατί 
βάζουν «πλάτη» στην εφαρµογή της πολιτικής πτώχευσης των εργαζοµένων, των µικρών 
επαγγελµατοβιοτεχνών και εµπόρων, των µικροαγροτών και της νεολαίας. 
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Συµµετέχουν και µε τον προτεινόµενο προϋπολογισµό, στον πόλεµο που έχει εξαπολύσει το 
σύστηµα σε βάρος του λαού. 
Με τον προϋπολογισµός του 2013 στο 50% από τα προηγούµενα χρόνια, εξειδικεύονται οι 
κατευθύνσεις και η στρατηγική της Ε.Ε. και της κυβέρνησης για περικοπές στις κοινωνικές 
δαπάνες (Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια) στον αθλητισµό και πολιτισµό, για ανατροπή των 
εργασιακών σχέσεων, την εµπορευµατοποίηση υπηρεσιών και έργων, προς όφελος της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικής δράσης των µονοπωλιακών οµίλων. 
Οι πόροι των προγραµµάτων ∆.Ε. και των υπουργείων είναι παγωµένοι, συνεχώς µειούµενοι 
και µη αποδιδόµενοι. 
Τα περισσότερα έργα, παίρνουν συνεχώς παρατάσεις, µε αύξηση των προϋπολογισµών τους. 
Μπαίνουν πλέον στο περιθώριο οι λαϊκές ανάγκες σε Υπηρεσίες, υποδοµές και έργα που 
ανακουφίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής µας.». 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

Κατάρτιση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Γ’ τρίµηνο έτους 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 

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 Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106524/8083/30-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αριθµ. πρωτ. 106765/4071/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 και 
της αριθµ. 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισµού των 
στοιχείων που περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού 
των ∆ήµων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β), υποβάλλει την έκθεση αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το τρίτο τρίµηνο του 
2012, η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τα πρότυπα των υποδειγµάτων 4 και 5 που ορίζει 
η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες. 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της 
έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας 
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Ηπείρου για το Γ’ τρίµηνο έτους 2012, όπως υποβλήθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1415/07-12-2012) 

− Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 
της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίµηνο έτους 2012, ως η εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής, και  

− Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρ. 268 παρ. 10 
του Ν. 3852/2010. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, Περιφερειακοί Σύµβουλοι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, οι οποίες 
καταψηφίζουν την Έκθεση, σηµειώνοντας τα εξής: «Και για την έκθεση αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίµηνο έτους 2012, 
ισχύουν όλα όσα έχουµε καταθέσει κατά τη συζήτηση των εκθέσεων των προηγούµενων 
τριµήνων, τόσο στην Οικονοµική Επιτροπή, όσο και στο Περιφερειακό Συµβούλιο». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, Περιφερειακός Σύµβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κ. Κων/νος Κωτσαντής, και κατέθεσε την άποψή του επί του 
θέµατος, η οποία έχει ως εξής:  

«Και µε την παρούσα Έκθεση για το Γ’ τρίµηνο έτους 2012, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 2012, ότι είχε δίκιο η παράταξη «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που υποστήριζε ότι βρισκόµαστε σε τροχιά «ελεγχόµενης» 
πτώχευσης για τις Περιφερειακές ∆ιοικήσεις και πιο ειδικά για τις λαϊκές ανάγκες. Στην 
καλύτερη των περιπτώσεων, ο προϋπολογισµός του 2012 θα εκτελεσθεί κατά 50%, οι 
δαπάνες δε για επενδύσεις κατά 40%. Έχει µεγάλες ευθύνες η πλειοψηφία, γιατί υπηρετεί 
πιστά αυτή την πολιτική. Επίσης η µείζονα αντιπολίτευση, η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΝΑ ΖΕΙΣ», γιατί συµπλέει στρατηγικά, σε κρίσιµα και κορυφαία ζητήµατα, και πολλές φορές 
από θέσεις υποταγής, στην κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική διαρκούς λιτότητας.». 

............................................................................................................................................................. 
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 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 

Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις: 
• Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) 
• Της αρίθµ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισµού των 

στοιχείων που περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού 
των ∆ήµων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β), 

σας  υποβάλλουµε έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας 
Ηπείρου για το Γ΄ τρίµηνο του 2012. 
  Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύµφωνα µε τα πρότυπα των υποδειγµάτων 4 και 5 που ορίζει η 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες  και έχει συνοπτικά ως εξής: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ   
Περίοδος 1/7/2012 έως 30/9/2011 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
89.731.353,00 7.337.226,10 0,08 7.337.226,10 0,08 1 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ 
Περίοδος 1/7/2012 έως 30/9/2012 

Πρ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

102.411.945,00 4.718.504,77 21,70 9.063.410,59 0,09 8.997.945,39 9.233.123,52 0,09 1,02 

 

Ειδικότερα: 
Όσον αφορά τον πίνακα εξόδων: 
• Στην στήλη Προϋπολογισµός αναφέρεται το ποσό του Προϋπολογισµού εξόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου µαζί µε τις αναµορφώσεις µέχρι τις 30/9/2012. 
• Στην στήλη ∆εσµευθέντα περιλαµβάνονται οι δεσµεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 113/10 
«ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») κατά το χρον.διάστηµα 1/7/2012 έως 30/9/2012, 

• Στην στήλη Τιµολογηθέντα περιλαµβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία κωδικού) 
για τις οποίες  έχει εκδοθεί ο αντίστοιχος τίτλος πληρωµής και έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία 
τα δικαιολογητικά για το αντίστοιχο χρον.διάστηµα 

• Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι οποίες έχουν 
ενταλµατοποιηθεί το αντίστοιχο χρον.διάστηµα. 

• Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις οποίες 
οι Ταµειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή για το χρον. διάστηµα 1/7/2012 έως 
30/9/2012. 

Ιωάννινα 30/11/2012 
                                                                                                Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 
                                                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
                                                                                                   ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
        

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

    Περίοδος 1/07/2012 έως 30/09/2012 

K.A.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

    1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0000 Επιχορηγήσεις 18.880.803,00 2.438.014,08 0,13 2.438.014,08 0,13 1,00 

1000 Φόροι, Τέλη και ∆ικαιώµατα υπέρ ν.π.δ.δ. 27.774.474,00 1.839.014,39 0,07 1.839.014,39 0,07 1,00 

2000 Ασφαλιστικές εισφορές             

3000 Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα 87.600,00 3.999,12 0,05 3.999,12 0,05 1,00 

4000 Προσαυξήσεις,πρόστιµα,χρηµατικές ποινές & παράβολα 744.912,00 31.766,38 0,04 31.766,38 0,04 1,00 

5000 Λοιπά έσοδα 55.600,00 7.738,23 0,14 7.738,23 0,14 1,00 

6000 Έκτακτα έσοδα   14.044,50   14.044,50   1,00 

7000 Έσοδα από ∆άνεια             

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη             

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. Για επενδύσεις 42.187.964,00 3.002.649,40 0,07 3.002.649,40 0,07 1,00 

  Σύνολα εσόδων 89.731.353,00 7.337.226,10 0,08 7.337.226,10 0,08 1,00 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

           

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 
           

       Περίοδος 1/07/2012 έως 30/09/2012 

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

    1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

0000 Πληρωµές για υπηρεσίες 23.740.254,00 536.173,38 44,28 2.027.382,88 0,09 1.694.994,59 1.698.910,48 0,07 0,84 

1000 
Προµήθειες αγαθών & κεφαλαιακού 
εξοπλισµού 2.767.803,00 87.484,05 31,64 212.624,00 0,08 162.138,00 180.995,42 0,07 0,85 

2000 Πληρωµές µεταβιβαστικές 2.984.344,00 867.668,52 3,44 1.020.143,13 0,34 950.937,55 1.131.509,09 0,38 1,11 

3000 
Πληρωµές που αντικρίζ.από πραγµατοπ. 
έσοδα  16.130,00 845,69 19,07 705,69 0,04 705,69 705,69 0,04 1,00 

5000 
∆απάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 
κατηγορίες 1.250.267,00 259.781,61 4,81 219.356,88 0,18 277.423,05 278.791,86 0,22 1,27 

6000 Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα ν.π.δ.δ.) 200.000,00     62.639,84 0,31 46.979,88 46.979,88 0,23 0,75 

7000 Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ.                   

9000 
Πληρωµές για επενδύσεις (από Κώδικα 
ν.π.δ.δ.) 71.310.205,00 2.966.551,52 24,04 5.520.558,17 0,08 5.864.766,63 5.895.231,10 0,08 1,07 

  Αποθεµατικό 142.942,00                 

  Σύνολα δαπανών 102.411.945,00 4.718.504,77 21,70 9.063.410,59 0,09 8.997.945,39 9.233.123,52 0,09 1,02 
           
        Ιωάννινα 30/11/2012 

        
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 
           
        ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά 
(7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 
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 παράτασης της σύµβασης του έργου µε τίτλο «Wood Energy Exploitation for 
Entrepreneurship» ( Αξιοποίηση της ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα), του 
∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013», 
αναδόχου εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», µέχρι 
την 30-04-2013.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-
2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Τις αριθµ. 6/119/15-03-2011, 11/256/05-05-2011, 11/262/05-05-2011, 13/314/19-05-2011 και 
16/402/20-06-2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε 
την έγκριση της διακήρυξης του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και την κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του στην εταιρεία µε την επωνυµία «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», ως «Εξωτερικός Εµπειρογνώµονας σχετικός µε τη διενέργεια αναλύσεων, 
µελετών και αναφορών», του έργου µε τίτλο «Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship» 
(Αξιοποίηση της ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα), του ∆ιακρατικού Προγράµµατος 
Εδαφικής Συνεργασίας MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013». 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 28-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 106764/4070/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: « …. Το έργο µε τίτλο «Woode 3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για 
Επιχειρηµατικότητα», του Προγράµµατος MED (Μεσογειακός χώρος 2007-2013 ), έτους 2011, 
υλοποιείται στο πλαίσιο κοινοτικής πρωτοβουλίας και συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. Ο τελικός 
εγκεκριµένος  προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στις 162.174 € και είναι 
εγγεγραµµένος στη ΣΑΕΠ 3182   µε κωδικό έργου 2010 ΕΠ31820000 04 19 00 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το έργο προκηρύχτηκε µε τη ∆ιακήρυξη 
13707/134/8-4-2011, κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο STRATIS, που εδρεύει στο Μαρούσι, µε ΑΦΜ 
099542324 , και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ηµητριάδη Νικόλαο, µε την υπ’ αρίθµ. 16/402/20-
6-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και  συµβασιοποιήθηκε µε 
την από 1-7-2011 σύµβαση και µε ηµεροµηνία παράδοσης έως 30-11-2012, ηµεροµηνία λήξης του 
προγράµµατος. Στην πορεία της υλοποίησης του έργου, προέκυψε η ανάγκη για παράταση, εξ 
αιτίας  αντικειµενικών δυσκολιών κάποιων εταίρων του έργου να ολοκληρώσουν έγκαιρα 
παραδοτέες µελέτες. Αυτά τα παραδοτέα  προϊόντα  ήταν προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των 
υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου και κατά συνέπεια των συµβατικών υποχρεώσεων του 
αναδόχου όπως είχαν περιγραφεί  στη σύµβασή του. Το εταιρικό σχήµα αποφάσισε την παράταση 
για την υλοποίηση του έργου. Στη συνέχεια έγιναν όλες οι απαιτούµενες διαδικασίες και 
εξασφαλίστηκε η σύµφωνη γνώµη της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος . Εισηγούµαστε 
την παράταση της σύµβασης του έργου του Προγράµµατος MED (Μεσογειακός χώρος 2007-
2013), µε τίτλο «Woode3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα», µε τον 
Ανάδοχο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.» λόγω 
αντικειµενικών συνθηκών, µέχρι τις 30-4-2013 µε τις ίδιες συµβατικές υποχρεώσεις (όπως 
περιγράφονται στην υπογεγραµµένη σύµβαση) και το ίδιο οικονοµικό αντικείµενο ήτοι  31.980,00 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ….».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1416/07-12-2012) 

Εγκρίνει την παράταση της σύµβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εξωτερικός 
Εµπειρογνώµονας σχετικός µε τη διενέργεια αναλύσεων, µελετών και αναφορών», του έργου µε τίτλο 
«Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship» (Αξιοποίηση της ∆ασικής Βιοµάζας για 
Επιχειρηµατικότητα), του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας MED «Μεσογειακός 
Χώρος 2007-2013», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο STRATIS, λόγω αντικειµενικών συνθηκών, µέχρι την 30-
04-2013 µε τις ίδιες συµβατικές υποχρεώσεις (όπως περιγράφονται στην υπογεγραµµένη σύµβαση) 
και το ίδιο οικονοµικό αντικείµενο ήτοι € 31.980,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που έχει 
εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας σε 
ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το 
σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, 
στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά 
σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
..............................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου      1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, για το έτος 
2013. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
105274/7983/28-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105342/4051/28-11-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι, προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί η ανάγκη για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου για το έτος 2013, διαβιβάζει την προσφορά της Ντέλλου Όλγας, η 
οποία είναι στο ίδιο ύψος µε αυτή του 2012 και εισηγείται την έγκριση δαπάνης και µέχρι 
του ποσού των 20.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. και σύναψης και υπογραφής νέα σύµβασης. Η 
δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 0871). Για το 
έτος 2012, η συνολική δαπάνη αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, ανήλθε περίπου στο ποσό των 9.000,00 €. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1417/07-12-2012) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη µέχρι του ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την αποµαγνητοφώνηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των πρακτικών του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για το έτος 2013. 

− Αναθέτει το έργο της αποµαγνητοφώνησης και ηλεκτρονικής επεξεργασίας των 
πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για το έτος 2013, στην Όλγα 
Ντέλλου, της οποίας η προσφορά είναι στο ίδιο ύψος µε αυτή του 2012, ήτοι µε τιµή € 
20,00 πλέον ΦΠΑ ανά συνεδρίαση για την αποµαγνητοφώνηση, € 1,70 πλέον ΦΠΑ ανά 
σελίδα για την ηλεκτρονική επεξεργασία, € 0,05 πλέον ΦΠΑ ανά σελίδα για τη 
φωτοαντιγραφή και € 0,80 πλέον ΦΠΑ ανά τεύχος για τη θερµοκόλληση εξωφύλλου. 

− Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε την Όλγα Ντέλλου, για την αποµαγνητοφώνηση και 
ηλεκτρονική επεξεργασία των πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για το 
έτος 2013, µέχρι του ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού έτους 2013 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

Τροποποίηση της αριθµ. 30/1218/24-10-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για 
την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του χώρου Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων) 
για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 30/1218/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής του ανοιχτού διαγωνισµού του 
θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης».  

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
106298/8065/29-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106775/4075/30-11-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Σας 
παρακαλούµε να προβείτε στην τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 30/1218/24-10-2012 
απόφασής σας, αναφορικά µε τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής 
Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου 
(Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής 
λειτουργίας του, ως προς το έργο της, για το οποίο, εκ παραδροµής αναφέρθηκε στην 
εισήγησή µας ότι θα είναι, εκτός της διεξαγωγής του διαγωνισµού, της αξιολόγησης των 
προσφορών και της αντιµετώπισης κάθε θέµατος, που θα προκύψει κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισµού, ως και την υπογραφή της σύµβασης, και η παραλαβή του έργου. Μετά τα 
ανωτέρω εισηγούµαστε όπως το έργο της επιτροπής είναι αυτό της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, της αξιολόγησης των προσφορών και της αντιµετώπισης κάθε θέµατος, 
που θα προκύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, ως και την υπογραφή της 
σύµβασης.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1418/07-12-2012) 

Τροποποιεί την αριθµ. 30/1218/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε 
τη συγκρότηση και ορισµό των µελών της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού 
για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων) για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του,  

Ως προς το σκέλος που αφορά στο έργο της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, ως εξής:  

«Έργο της Επιτροπής είναι η διεξαγωγή του διαγωνισµού, η αξιολόγηση των προσφορών, 
καθώς και η αντιµετώπιση κάθε θέµατος που θα προκύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, 
ως και την υπογραφή της σύµβασης.». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 30/1218/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, διατηρώντας τη συνολική θέση 
του για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε σε σχετικές 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και της Οικονοµικής Επιτροπής, και επιπλέον 
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κατέθεσε την πρότασή του, το έργο της Λειτουργίας του ΧΥΤΑ, να υλοποιηθεί από τον ίδιο 
τον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
της Π.Ε. Ιωαννίνων και να µην διενεργηθεί σχετικός διαγωνισµός. 
.................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
108542/4155/05-12-2012 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 απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση διθέσιου 
αναβατήρα Ανηλίου (Προµήθεια υλικών, βάσει του Φ.Ε.Κ. 1339/16-10-2002)», 
προϋπολογισµού 7.106,00 € µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010». 

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 106372/4289/30-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010», για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση διθέσιου αναβατήρα 
Ανηλίου (Προµήθεια υλικών, βάσει του Φ.Ε.Κ. 139/16-10-2002)». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 106571/8093/30-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106771/4074/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «….. έγκριση της διαδικασίας της απευθείας 
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ανάθεσης, από την εταιρεία ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε., για την εκτέλεση του υποέργου 
«Αποκατάσταση διθέσιου αναβατήρα Ανηλίου (Προµήθεια υλικών, βάσει του Φ.Ε.Κ. 139/16-
10-2002)», προϋπολογισµού 7.106,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο 
ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 106372/4289/30-11-2012 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου. ► Αρµόδια για την παραλαβή των υλικών εισηγούµαστε να 
ορισθεί η Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για 
την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», η οποία έχει συγκροτηθεί µε την υπ΄ αριθµ. 
26/1070/13-09-2012 απόφαση ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1419/07-12-2012) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε.», της εκτέλεσης του 
υποέργου «Αποκατάσταση διθέσιου αναβατήρα Ανηλίου (Προµήθεια υλικών, βάσει του Φ.Ε.Κ. 
1339/16-10-2002)», προϋπολογισµού 7.106,00 € µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010» και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια υλικών για την 
αποκατάσταση του διθέσιου αναβατήρα Ανηλίου, ποσού 7.106,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

Σηµειώνεται ότι η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 26/1070/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για 
την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου»,  θα αποτελέσει την Επιτροπή διεξαγωγής και 
παραλαβής και της ως άνω προµήθειας υλικών για την αποκατάσταση του διθέσιου αναβατήρα 
Ανηλίου. 
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει 
τη διαφάνεια στην εκτέλεση της προµήθειας, ενώ επιπλέον επεσήµαναν τις σοβαρές επιφυλάξεις 
που είχαν διατυπώσει και στη λήψη προηγούµενων αποφάσεων της Ο.Ε. σχετικά µε τους 
διαγωνισµούς που αφορούν στα επιµέρους έργα για το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, τονίζοντας 
ότι «... το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, είναι ένα σηµαντικό για την περιοχή έργο, που έχει 
ξεκινήσει τουλάχιστον µια δεκαετία πριν και για το οποίο δεν έχουµε καµία ενηµέρωση αν τελικά 
έχει ολοκληρωθεί ή όχι.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του 
έργου και εισηγήθηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, µε 
διενέργεια διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
108542/4155/05-12-2012 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 απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου 
παραµονής πιστών οδήγησης – προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 20.000,00 
€ µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 97456/3958/30-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010», για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου παραµονής 
πιστών οδήγησης – προµήθεια υαλοπετασµάτων». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 107915/8211/04-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107925/4132/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «….. έγκριση της διαδικασίας της απευθείας 
ανάθεσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου παραµονής πιστών 
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οδήγησης – προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 20.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί 
η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 
97456/3958/30-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και αφορά τη δηµιουργία 
ειδικού χώρου, για την ασφαλή παραµονή και την προστασία, από βροχή, αέρα κ.λπ., των 
υποψήφιων οδηγών και των εξεταστών, στην πίστα εξέτασης υποψηφίων οδηγών Ιωαννίνων, 
που είναι µία από τις τέσσερις πιλοτικές που έχουν κατασκευαστεί σε όλη την Ελλάδα και 
βρίσκεται πίσω από τα κτίρια του Τ.Ε.Ι. ….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε, η 
ανάθεση της προµήθειας των υαλοπετασµάτων, να γίνει στην εταιρεία µε την επωνυµία «Θ. 
ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», µειοδότη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1420/07-12-2012) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία «Θ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», της εκτέλεσης 
του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου παραµονής πιστών οδήγησης – προµήθεια 
υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 20.000,00 € µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010» βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, 
τιµολόγιο) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 107915/8211/04-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια 
υαλοπετασµάτων, για τη δηµιουργία ειδικού χώρου, για την ασφαλή παραµονή και προστασία, 
από βροχή, αέρα κ.λπ., των υποψήφιων οδηγών και των εξεταστών, στην πίστα εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών Ιωαννίνων, που είναι µία από τις τέσσερις πιλοτικές που έχουν κατασκευαστεί 
σε όλη την Ελλάδα, ποσού 7.106,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
εκφράζοντας τις αντιρρήσεις τους για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει 
τη διαφάνεια στην εκτέλεση της προµήθειας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του 
έργου και εισηγήθηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις, µε 
διενέργεια διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση της τοπογραφικής µελέτης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη 
Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης Παµβώτιδας – Παραλίµνια Οδός», 
αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW 
SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEURE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και Ι. ΜΑΡΗΣ 
– Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».  
  

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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 106821/10699/30-11-2012 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106865/4082/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… 1. Η προεκτιµώµενη και συµβατική αµοιβή της µελέτης ήταν αρχικά κατ’ αποκοπήν  
508.475,00€ (605.085,25 €)  µε Φ.Π.Α, και κατανεµόταν στις επί µέρους µελέτες ως εξής: 
Τοπογραφικές µελέτες 100.000,00€/ Συγκοινωνιακές µελέτες 100.000,00€/ Ειδικές 
Αρχιτεκτονικές µελέτες 70.000,00 €/ Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές µελέτες 43.475,00 €/ 
Ηλεκτρολογικές µελέτες 25.000,00 €/ Υδραυλικές µελέτες 35.000,00 €/ Φυτοτεχνικής  
∆ιαµόρφωσης 45.000,00 €/ Περιβαλλοντικές µελέτες 90.000,00 € 
Με την αριθ. πρωτ.80649/3720/2008  Απόφαση ∆.∆.Ε /Π.Η εγκρίθηκε ο 1ος Συγκριτικός 
Πίνακας της µελέτης για την εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών εργασιών που 
ήταν απαραίτητες για την οριοθέτηση της λίµνης, και υπεγράφη η από 14-10-2008 
Συµπληρωµατική Σύµβαση για ποσό 124.005,03€ (µε το Φ.Π.Α.), ήτοι εκατόν είκοσι  
τέσσερις χιλιάδες πέντε ευρώ  και τρία λεπτά, οπότε ο συνολικός προϋπολογισµός της 
µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 729.090,28€(µε Φ.Π.Α) 
2.  Αντικείµενο της αρχικής σύµβασης είναι:  
α) η αποτύπωση της παραλίµνιας περιοχής µε σύνταξη κατά τµήµατα νέων τοπογραφικών 
διαγραµµάτων καθώς και η  συµπλήρωση υφιστάµενων από προγενέστερες συµβάσεις, η 
σύνταξη κτηµατολογικών πινάκων κλπ, ούτως ώστε να ακολουθήσει οριοθέτηση του 
Αιγιαλού και της Παραλίας της Λίµνης µε την διαδικασία που προβλέπει ο Ν 2971/2001 
‘’Αιγιαλός, Παραλία και άλλες διατάξεις‘’,  
 β) η µελέτη πεζόδροµου και ποδηλατοδρόµου περιµετρικά της λίµνης σε ποσότητα που να 
αντιστοιχεί στην κατ’ αποκοπή προεκτιµώµενη αµοιβή (προµελέτη σ’ όλη τη διαθέσιµη 
περίµετρο της λίµνης και οριστική σε µήκος περ. 8,00 χλµ) 
γ) η µελέτη οδοποιίας για την κατασκευή µικρού τµήµατος δρόµου για σύνδεση της 
περιοχής ’’ΜΑΤΣΙΚΑ‘’ µε οδό Παπανδρέου, γι’ αποσυµφόρηση της παραλίµνιας περιοχής, 
και 
δ) η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών µελετών,  
3. Αντικείµενο της συµπληρωµατικής σύµβασης είναι η αποτύπωση του αναχώµατος της 
λίµνης, η συµπλήρωση των τοπογραφικών διαγραµµάτων σε µεγάλο βάθος των 
ιδιοκτησιών των Λογγάδων και Αµφιθέας µετά από απαίτηση της Κτηµατικής Υπηρεσίας 
του ∆ηµοσίου, σύνταξη διαγραµµάτων και πινάκων αναλογισµού σε µήκος περ. 5,00 
χιλιόµετρα κλπ. 
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της αρχικής σύµβασης η µελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια, 
καθένα από τα οποία θα περιλαµβάνει: 
1ο ΣΤΑ∆ΙΟ Τοπογραφικές εργασίες και καθορισµός αιγιαλού και παραλίας στη διαθέσιµη 
περίµετρο της λίµνης 
2ο ΣΤΑ∆ΙΟ  Στις περιοχές που θα καθορισθεί ο αιγιαλός και η παραλία, θα γίνουν  
προµελέτες οδοποιίας πεζόδροµου- ποδηλατόδροµου, ειδικών αρχιτεκτονικών έργων και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την χωροθέτηση και αδειοδότηση των έργων 
3ο ΣΤΑ∆ΙΟ Οριστικές µελέτες οδοποιίας, ειδικών αρχιτεκτονικών έργων, γεωλογική µελέτη, 
µελέτη αποχέτευσης οµβρίων, φωτισµού και φυτοτεχνική µελέτη 
5. Οι τοπογραφικές εργασίες 1ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ  της αρχικής σύµβασης εκπονήθηκαν, 
υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο εµπρόθεσµα και στάλθηκαν στην Κτηµατική Υπηρεσία του 
∆ηµοσίου, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία καθορισµού των οριογραµµών 
παραλίας κλπ,  σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Ν. 2971/ 2001 «Αιγιαλός, παραλία και 
άλλες διατάξεις».   
 6. Η οριοθέτηση της λίµνης ήταν αποκλειστικά αρµοδιότητα της Κτηµατικής Υπηρεσίας του 
∆ηµοσίου και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συνεπώς οι εκτελεσθείσες τοπογραφικές εργασίες 
του 1ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ  της αρχικής σύµβασης µπορούν να εγκριθούν από τον εργοδότη.   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 1.  Σ’ εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.716/’77  
 Την έγκριση των τοπογραφικών εργασιών του 1ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ  της αρχικής σύµβασης της 
µελέτης: «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης Παµβώτιδας – 
Παραλίµνια Οδός», έργο µε ΚΑ 2002 ΜΠ 018030000 της ΣΑΜΠ 018/3 και µε 
ανάδοχο τα συµπράττοντα µελετητικά γραφεία «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW 
SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEURE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και 
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Ι. ΜΑΡΗΣ – Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», όπως αυτές εκπονήθηκαν από τον ανάδοχο, 
ελέγθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆/νουσα Υπηρεσία.…..» καθώς και την έγκριση 
των σχεδίων και τευχών της µελέτης.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 35/1421/07-12-2012) 

Α. Εγκρίνει, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν.716/77, τις 
τοπογραφικές εργασίες του 1ου ΣΑ∆ΙΟΥ της αρχικής σύµβασης της µελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης Παµβώτιδας – Παραλίµνια 
Οδός», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW 
SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEURE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και Ι. ΜΑΡΗΣ – 
Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», όπως αυτές εκπονήθηκαν από τον ανάδοχο, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου και  

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

Α. Τεύχη 

α/α Τίτλος εγγράφου Κωδικός εγγράφου 
1. 
 
2. 
 
 
3.-5. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ  
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΩΝ 

ΠΑΜΒ-ΤΠΓ-ΟΡΣ-ΕΚΘ-001 
 
ΠΑΜΒ-ΤΠΓ-ΟΡΣ-ΑΛΦ-001 
 
 
ΠΑΜΒ-ΤΠΓ-ΟΡΣ-ΑΛΦ-001 
ΠΑΜΒ-ΤΠΓ-ΟΡΣ-ΑΛΦ-002 
ΠΑΜΒ-ΤΠΓ-ΟΡΣ-ΑΛΦ-003 

  
Β Σχέδια 

α/α Τίτλος εγγράφου Κωδικός εγγράφου 
1.-20. 
 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ  ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

ΠΑΜΒ-ΤΠΓ-ΟΡΣ-ΟΡΙ-001 έως και  
ΠΑΜΒ-ΤΠΓ-ΟΡΣ- ΟΡΙ-020 

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την 
πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό 
που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, µε την παράλληλη αξιοποίηση του 
υπάρχοντος προσωπικού, ώστε να είναι σε θέση να εκπονούν τις µελέτες των έργων της 
Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που 
συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση του Αντλιοστασίου του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου  Κ/ξίας 
Ηλίας Κατσιµπόκης - Γεώργιος Μυριούνης.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66237/6486/30-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107298/4092/03-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: «Στα πλαίσια του υποέργου του έργου του θέµατος µε 
τίτλο «Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ», σύµφωνα µε την 1η τροποποίηση της πράξης 
«Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», παρακαλούµε να εγκρίνετε το κόστος 
ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου του έργου του θέµατος, που ανέρχεται σύµφωνα µε 
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το συνηµµένο έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ  Περιοχής Άρτας, στο ποσό των  47.901,99 ευρώ». 
Επίσης στην εισήγηση επισυνάπτεται το αριθµ. πρωτ. 2111/08-06-2012 έγγραφο της 
∆Ε∆∆ΗΕ Περιοχής Άρτας.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1422/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 47.901,99 για την ηλεκτροδότηση από τη ∆ΕΗ, του 
Αντλιοστασίου του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης 
στη θέση Βολέτσι», µε Σ.Α. 2010ΕΠ01880036 αναδόχου Κ/ξίας Ηλίας Κατσιµπόκης - 
Γεώργιος Μυριούνης, σε βάρος των πιστώσεων 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της ανοιχτής διακήρυξης δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού 
καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», 
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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106808/10696/30-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106866/4083/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 101839/4147/13-11-2012 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) 
το έργο: «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος 
Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ. 
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Με την αρ. 105055/10524/27-11-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1423/07-12-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
τίτλο «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής 
(Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 106808/10696/30-11-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
105055/10524/27-11-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 04-06-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 10485/10414/03-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 107878/4128/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 26-11-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 04-06-2013, για το 
λόγο ότι οι καιρικές συνθήκες των µηνών που προηγήθηκαν δεν επέτρεψαν την οµαλή 
συνέχιση των εργασιών, καθώς και για την καθυστέρηση σύνταξης ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα εργασιών και της έγκρισης αυτού. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης 
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προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 04/06/2013 προκειµένου να ολοκληρωθούν οι 
υπολειπόµενες εργασίες. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1424/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ 
ΑΤΕΕ , µέχρι την 04-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 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, 
ενώ επιπλέον επανέλαβε ότι για την κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, 
διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 
................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του πρώην 
∆ηµοτικού Σχολείου του ∆.∆. Ηλιόκαλης του ∆ήµου Παµβώτιδας», αναδόχου Έντυ 
Ράφτη, µέχρι την 09-12-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 105942/10613/03-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107883/4129/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 29-11-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσµίας, µέχρι την 09-02-2013, 
προκειµένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόµενες εργασίες. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, αναφέρθηκαν στη θέση που είχαν υποστηρίξει σε 
προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε., σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων για έργα που 
χρηµατοδοτούνται από το ΕΤΕΡΠΣ, όπως το συγκεκριµένο, όταν είχαν τονίσει 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» και 
έθεσαν το ερώτηµα εάν έγιναν οι κατάλληλες ενέργειες εκ µέρους της Περιφέρειας και αν 
ναι, τι αποτέλεσµα είχαν. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1425/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του πρώην ∆ηµοτικού 
Σχολείου του ∆.∆. Ηλιόκαλης του ∆ήµου Παµβώτιδας», αναδόχου Έντυ Ράφτη, µέχρι την 09-
02-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, αναφερόµενος στην µη οµαλή 
χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΤΕΡΠΣ, µια πολιτική των κυβερνώντων που έχει οδηγήσει 
την Περιφέρεια σε ελεγχόµενη χρεοκοπία, αλλά και στις πολλές παρατάσεις που έχουν δοθεί 
για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο έπρεπε να είχε 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 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής 
οδού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 59134/2438/03-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εντάχθηκε στο 
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Γέφυρα Ανθοχωρίου 
Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 
60.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 29/1156/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους 
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όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 87864/8681/02-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 69034/6789/12-09-2012  
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106829/10700/30-11-2012 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 107158/4088/03-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία αποστέλλεται συνηµµένα το από 13-11-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
µειοδοσίας, και αφού απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφορά της «Γ.Μπόκια &Σία Ο.Ε.», 
λόγω ότι  η εγγυητική συµµετοχής που υπέβαλε από την Ε.Τ.Ε κατάστηµα Μετσόβου 471 
µε αριθµό 417700439-7 ισχύει µέχρι την11/2/2013 και όχι για έξι µήνες όπως ορίζεται στη 
διακήρυξη, ανέδειξε µειοδότη τον Χριστιά Βασίλειο που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 
25.853,66 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 47% 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1426/07-12-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 13-11-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Γέφυρα Ανθοχωρίου Μετσόβου – κατασκευή σαρζανέτ – αντιστήριξη 
επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Χριστιάς Βασίλειος που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 25.853,66 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 47% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Χριστιά Βασίλειο, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (47,00%) είναι 
συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας.   

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

      2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 του από 20-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 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 65285/2694/20-07-2012 απόφαση  του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισµού 30.000 € µε τον 
Φ.Π.Α. 
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7. Την αριθµ. 29/1157/10-10-2012 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. 87867/8682/02-10-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 65854/6445/26-
09-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 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. 107799/10784/04-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107889/4130/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 20-11-2012 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 20η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη 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 35/1428/07-12-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό προς Πύργο Κόνιτσας», 
προϋπολογισµού  30.000,00 € µε Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και 

− Ορίζει την 20η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη 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 σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, να 
οργανώσει δηλ. η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να 
εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.  

................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 του από 20-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισµού € 50.000,00 
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 76238/3112/29-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «∆ιευθέτηση 
όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισµού 50.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 29/1158/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε  όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 88979/8773/04-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 86857/8590/28-09-2012 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 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. 107803/10785/04-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107893/4131/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 20-11-2012 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 20η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη 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 35/1429/07-12-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων «∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», 
προϋπολογισµού  50.000,00 € µε Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και 

− Ορίζει την 20η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη 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 σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, να 
οργανώσει δηλ. η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να 
εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

Αναµόρφωση του αποτελέσµατος της από 04-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η 
Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, 
βάσει της αριθµ. 2/22-11-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, 
µε την οποία έγινε δεκτή η από 23-10-2012 προσφυγή της εταιρείας «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 28/1131/01-10-2012 αποφάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 87318/2515/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
ζηµιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισµού € 
150.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 20/822/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 63552/6160/16-07-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
53540/5260/15-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 04-09-2012 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
80080/7912/19-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85066/3255/24-09-2012 στον 
φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή « … Μετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο 
µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου 
ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς και αφού βρήκαµε ότι αυτά 
έχουν καλώς, η επιτροπή διαγωνισµού ανέδειξε µειοδότη τον Ξάνθη ∆ηµήτριο του 
Βησσαρίωνα που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 93.699,89€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 
έκπτωση 24%.». 

9. Την από 10-09-2012 ένσταση της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 80080/7912/19-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 85066/3255/24-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), κατά του 
ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, µε την οποία η 
ενιστάµενη ζητά την ακύρωση της συµµετοχής του προσωρινού µειοδότη, Ξάνθη 
∆ηµητρίου του Βησσαρίωνα, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ένσταση. 

10. Την αριθµ. πρωτ. 80080/7912/19-09-2012 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 
έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 80080/7912/19-09-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85066/3255/24-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
επί της ένστασης της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µε την οποία, για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της 
ένστασης, επειδή κρίνει τους λόγους που επικαλείται η ενιστάµενη ως αβάσιµους.  

11. Την αριθµ. 28/1131/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω, από 10-09-2012 ένσταση της εταιρείας 
«ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
από 04-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 
θέµατος, και εγκρίθηκε η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στον Ξάνθη ∆ηµήτριο του 
Βησσαρίωνα, µε τιµή 93.699,89€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 24%. 

12. Το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, στο οποίο 
περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 2/22-11-2012 απόφασή της (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
39/27-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 106853/4081/30-11-2012 στον 
φάκελο 1/2012 Προσφυγών), σύµφωνα µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ’ αυτή:  

« ….∆έχεται την από 23-10-2012 ασκηθείσα προσφυγή της εταιρείας «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». 

Ακυρώνει την υπ’ αριθµ. 28/1131/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ως προς το 5ο θέµα αυτής), γιατί κατά τη λήψη της η Επιτροπή 
διαπιστώνει παράβαση νόµου. 

Αναπέµπει την υπόθεση την υπόθεση στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ηπείρου, προκειµένου αυτή να ενεργήσει τα περαιτέρω νόµιµα για να αναδείξει ως 
ανάδοχο εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη 
Γότιστα - Κράψη» την προσφεύγουσα εταιρεία «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»…. .». 

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

ΑΔΑ: Β4ΜΨ7Λ9-ΞΨΒ



 - 47 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1430/07-12-2012) 

Σύµφωνα µε την αριθµ. 2/22-11-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94 
που περιλαµβάνεται στο αριθµ. 5/2012 Πρακτικό της, µε την οποία έγινε δεκτή η από 23-10-
2012 προσφυγή της εταιρείας «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 28/1131/01-
10-2012 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και 
ακυρώθηκε, επειδή κατά τη λήψη της διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 
2218/94 παράβαση νόµου,   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

− Ανακαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3669/08, την αριθµ. 
28/1131/01-10-2012 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 04-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα 
- Κράψη», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ και η ανάθεση της εκτέλεσής του στον 
Ξάνθη ∆ηµήτριο του Βησσαρίωνα, µε τιµή 93.699,89€ χωρίς Φ.Π.Α. και έκπτωση 24% 

− Αναµορφώνει το αποτέλεσµα της από 04-09-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η Επαρχιακή Οδό 
Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, και κατακυρώνει τα 
αποτελέσµατα αυτής, στην προσφεύγουσα και δεύτερη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική 
επιχείρηση «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µε ποσό προσφοράς € 104.294,13 χωρίς 
Φ.Π.Α. και έκπτωση 15% και  

− Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην 
εταιρεία «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (15,00%) είναι συµφέρουσα.  
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

      2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας (υποδήµατα & είδη ένδυσης) για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου και συντήρησης των µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), περί 
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισµού 
(χειριστές µηχανηµάτων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 
2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 105392/4446/28-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105544/4059/28-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, βάσει της αριθµ. 2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-
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2002) ΚΥΑ, την έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & 
υποδήµατα), για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται µε εργασίες 
αποκατάστασης του οδικού δικτύου και συντήρησης των µηχανηµάτων και οχηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1431/07-12-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια,  µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
των κάτωθι ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & υποδήµατα) για τη χορήγησή τους 
στους υπαλλήλους που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου και 
συντήρησης των µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 
2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-
2002), καθώς και τη σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 073 ΚΑΕ 1421 
(για τα είδη ένδυσης) & 1423 (για τα υποδήµατα), του προϋπολογισµού έτους 2011 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ως εξής: 

– ένα (1) ζεύγος δερµάτινων αδιάβροχων υποδηµάτων για κάθε έναν υπάλληλο, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης € 6.000,00 µε ΦΠΑ και  

– δύο (2) παντελόνια από ύφασµα 75/25, δύο (2) πουλόβερ µάλλινα, δύο (2) ζεύγη γάντια, 
ένα σακάκι τύπου τζάκετ και ένα πηλήκιο για κάθε έναν υπάλληλο, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

      2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
108316/4571/05-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108619/4170/05-12-2012 
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 Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι 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 35/1432/07-12-2012) 

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

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 ΚΥ 5166 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 450,00 553,50 
2 ΚΗΟ 9101 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4 13*22,5 2.350,00 2.890,50 
3 ΚΗΙ 5028 ΤΖΙΠ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4 650,00 799,50 

4 
  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΜΕΓΓΕΝΗ-ΣΩΛΗΝΕΣ-ΓΩΝΙΕΣ-
ΠΡΟΚΕΣ- 

985,00 1.211,55 

5 
 

ΜΗΧ/ΜΑ 
ΗΛ/ΣΕΩΣ 

ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΗΛ/ΣΕΩΣ&ΓΕΝ 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 850,00 1.045,50 

6 
ΚΥ5186 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΚΟΛΛΗΣΗ-ΣΠΡΕΙ ΧΛ-ΣΠΡΕΙ 
ΜΛ 

632,00 777,36 

7 
ΜΕ 93733 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

2.385,00 2.933,55 

8 
ΜΕ 123718 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-∆ΥΝΑΜΟ-
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 

1.756,00 2.159,88 

9 
ΜΕ121960 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ-
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

1.795,00 2.207,85 

10 ΜΕ 121949 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΜΙΖΑ 1.380,00 1.697,40 
11 ΚΥ 5166 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ∆ΥΝΑΜΟ-ΑΥΤΟΜΑΤΟ 784,00 964,32 
12 ΚΥ 5190 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΤΕΡ 150,00 184,50 
13 ΜΕ 123718 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ  560,00 688,80 
14 ΚΗΟ 9106 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΡΟΜΠΑ ΦΡΕΝΩΝ 180,00 221,40 
15 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 60,00 73,80 
16   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 203,00 249,69 

17 
ΚΥ 5190 ΦΡΕΖΑ 

ΦΙΛΤΡΑ-ΣΤΕΓΑΝΑ-
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 

790,00 971,70 

18 
ΚΥ 5178 ΓΚΡΕΗΝΤΕΡ 

ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΑΕΡΟΣ ΦΙΛΤΡΑ-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.965,00 3.646,95 

19 
ME 123708 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ-ΦΛΑΝΤΖΑ-
ΠΑΞΙΜΑ∆ΙΑ 

686,00 843,78 

20 ΚΗΥ9135 ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΑΝΤ/ΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ 92,00 113,16 

21 
ΚΥ 5186 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΣ-ΣΤΕΓΑΝΑ-ΒΑΣΕΙΣ-
ΦΙΛΤΡΑ 1.356,00 1.667,88 

22 ΜΕ 121969 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ-ΛΑΣΤΙΧΑ 1.318,00 1.621,14 
23 ΜΕ 121961 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΜΗΧΑΝΗΣ-ΡΕΚΤΙΦΙΕ 400,00 492,00 

24 
ΚΗΙ 7411 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΠΟ-ΒΑΣΕΩΣ-
ΘΟΛΩΝ-ΠΙΣΑΡΙΣΜΑ 

1.358,00 1.670,34 

25 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ-ΤΡΟΜΠΑΦΙΛΤΡΑ 1.250,00 1.537,50 
26 ΚΥ 9095 ΦΟΡΤΗΓΟ ∆ΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ 924,00 1.136,52 
27 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΛΑΣΤΙΧΑ 13,22,5 ΤΕΜ 4 2.200,00 2.706,00 

28 
KY 5197 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ-
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΣΤΕΓΑΝΑ 

2.580,00 3.173,40 

    ΣΥΝΟΛΟ 31.089,00 38.239,47 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
............................................................................................................................................................. 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση δαπάνης για την επισκευή βλάβης και τη συντήρηση του συστήµατος VRV 
(ψύξης – θέρµανσης), του κτιρίου Γ. Σταύρου στα Ιωάννινα, όπου στεγάζονται 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
100579/7652/04-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107969/4133/04-12-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Κατόπιν του 
µε αρ. Φ.2.2/7039/12-9-2012 της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ιωαννίνων στην οποία 
συνυποβάλλεται τεχνική και οικονοµική έκθεση του κόστους επισκευής βλάβης και 
συντήρησης συστήµατος VRV του κτιρίου Γ. Σταύρου, στο οποίο στεγάζονται οι 
Υπηρεσίες της ∆/νσης ∆/θµιας Εκπ/σης Ιωαννίνων εισηγούµαστε α) την έγκριση δαπάνης 
για την επισκευή της βλάβης στο σύστηµα VRV συνολικού κόστους 2521,50 € µε το ΦΠΑ 
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(Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1329 , ΚΑΕ 0869) και β) την συντήρηση του συστήµατος VRV συνολικού 
κόστους 104,55 € µε το ΦΠΑ (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0851)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1433/07-12-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για την επισκευή βλάβης και τη συντήρηση του συστήµατος VRV 
(ψύξης – θέρµανσης), του κτιρίου Γ. Σταύρου στα Ιωάννινα, όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες 
της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων των 
αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ως εξής: 

α) ∆απάνη συνολικού ποσού € 2.521,50 µε ΦΠΑ, για την επισκευή της βλάβης στο σύστηµα 
VRV (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1329 & ΚΑΕ 0869) και  

β) ∆απάνη συνολικού ποσού € 104,55 µε ΦΠΑ, για τη συντήρηση του συστήµατος VRV (Ε.Φ. 
072 ΚΑΕ 0851). 
................................................................................................................................................... 

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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
107698/8209/04-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108001/4135/04-12-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1434/07-12-2012) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΚΑΕ και του Ε.Φ. 072 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ για τα κατωτέρω υλικά και 
εργασίες η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΕ 
Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-µελάνες) 8.000,00 1111 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (ανταλλακτικά) 2.000,00 1329 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών  (ανταλλακτικά) 2.000,00 1329 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών (παροχή υπηρεσιών) 1.000,00 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (κλειδιά , εργαλεία) 1.000,00 1699 

Αγορές συγγραµµάτων- εγχειριδίων 1.000,00 1121 

Πινακίδες 5.000,00 1699 

Σφραγίδες 3.000,00 1111 

Τυπογραφικές Εργασίες 3.000,00 0843 

Γραφικά εκτός διαγωνισµού – Φωτοτυπήσεις 4.000,00 1111 

∆απάνες για δηµοσιεύσεις στον Τύπο 2.000,00 0841 

Τηλεπικοινωνιακό Υλικό 1.000,00 1725 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 προµήθειας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το από 06-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 108367/4148/05-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια κάλυψης άµεσων αναγκών από πλευράς 
εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
(για τους υπολογιστές της αίθουσας εξετάσεων) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια 32 Μπαταριών (για τις συσκευές αδιάλειπτης 
παροχής ρεύµατος UPS) προϋπολογισµού 800 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η 
προµήθεια  θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου Οικ. Έτους 2012  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1699 µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & 
Ηλ. ∆ιακυβέρνησης.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1435/07-12-2012) 

ΑΔΑ: Β4ΜΨ7Λ9-ΞΨΒ



 - 58 - 

Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, 32 Μπαταριών (για τις συσκευές αδιάλειπτης παροχής ρεύµατος 
UPS) για τις ανάγκες εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών της ∆/νσης Μεταφορών 
& Επικοινωνιών (για τους υπολογιστές της αίθουσας εξετάσεων) της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων,  συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 800,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) Οικ. 
Έτους 2012, Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 1699. 
......................................................................................................................................................  
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
108542/4155/05-12-2012 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 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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 
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και 46 εγκύκλιους (αριθµ. πρωτ. 35254/28-06-2011 και 39711/07-09-2011 αντίστοιχα) του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

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

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

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

12. Την αριθµ. 27/1111/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ, ΚΤΕΛ), µε τις υπ’ αριθµ. 81281/6034/13-09-2012 & 84165/6245/20-09-
2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς 
µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα 
δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών οδηγών. 

13. Την αριθµ. 29/1196/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκαν τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και οι 
αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα δροµολόγια όπου υπήρχαν 
παραιτήσεις των παλαιών οδηγών και Β) εγκρίθηκε η τροποποίηση – αναπροσαρµογή στο 
δροµολόγιο που εκτελεί από την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Σπανός Βασίλειος (από 
Θεοτόκος – Κεφαλοχώρι στο Γυµνάσιο και Λύκειο Κόνιτσας και αντίστροφα). 

14. Την αριθµ. 30/1231/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία µε την 
οποία εγκρίθηκαν τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ, ΚΤΕΛ), µε τις υπ’ αριθµ. 93050/7053/16-10-2012 & 93667/7090/18-10-
2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς 
µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα 
δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών οδηγών. 

15. Τις υπ’ αριθµ. αποφάσεις 101597/7720/12-11-2012 και 105464/7992/28-11-2012 αποφάσεις 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την κατεπείγον ανάθεση των δροµολογίων στους νέους 
οδηγούς. 

16. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 108152/8251 και 
108153/8252/04-12-2012 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα µε αρ. πρωτ. 108345/4146 και 
108346/4147/05-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες ζητείται η 
έγκριση των νέων δροµολογίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις. 

17. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1436/07-12-2012) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013 και ειδικότερα, λαµβάνοντας 
υπόψη τις νέες ανάγκες που προέκυψαν για τη µεταφορά µαθητών, µε αποτέλεσµα πολλά από 
τα υφιστάµενα δροµολόγια να έχουν τροποποιηθεί-αναπροσαρµοστεί, προς εξυπηρέτηση των 
µαθητών που χρήζουν µεταφοράς, την κατεπείγουσα ανάγκη για άµεση αντικατάσταση των 
µεταφορέων που δηλώνουν παραίτηση, µε νέους οδηγούς, που θα αναλάβουν τα δροµολόγια 
τους, καθώς και την  ανάθεση των νέων δροµολογίων που απαιτούνται, για το σχολικό έτος 
2012-2013 ώστε να έχουν οι µαθητές µεταφορικό µέσο που να καλύπτει την ανάγκη µεταφοράς 
τους από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα και για 
την άµεση και ασφαλή µεταφορά των µαθητών, που κατοικούν µακριά από την έδρα του 
σχολείου τους, στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2012-
2013, 

Εγκρίνει τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκίνητα 
(ΤΑΧΙ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις 
των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των 
παλαιών οδηγών, ως εξής:  

Α) Τα δροµολόγια όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, που ανατέθηκαν σε 
µεταφορέα µε ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκίνητο (ΤΑΧΙ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες 
µεταφοράς µαθητών, ήτοι πέντε µαθητών από την Ολυµπιάδα – Καρδαµίτσια στο ∆ηµοτικό 
σχολείο Μαρµάρων και αντίστροφα καθώς και τη µεταφορά ενός µαθητή από την Κόντσικα στο 
ίδιο σχολείο και αντίστροφα, ως εξής: 
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1 1ο 3/Θ ∆ΗΜ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α 

Ολυµπιάδα 
Μαρµάρων-
Καρδαµίτσια 

διπλό 
δροµολόγιο 

5 25 1,5 44,10 ΜΗΤΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

39,69 36,91 

Α
Π
Ο

 1
2-

11
-2

01
2 

ΤΑΧΙ ΤΑΕ 
5962 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΑΧΙ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
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2 ΜΑΡΜΑΡΑ 
∆ΗΜ Α Κόντσικα 1 11 1,5 33,08 ΜΗΤΣΗΣ 
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Β) Τα δροµολόγια όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, που ανατέθηκαν στον 
Ζιάκα Γεώργιο, λόγω του κατεπείγοντος από 28-11-2012, µεταφορέα µε ∆ηµόσιας Χρήσης 
αυτοκίνητο (ΤΑΧΙ), για να καλύψει τις νέες ανάγκες µεταφοράς πέντε µαθητών Α/θµιας 
Εκπαίδευσης, από την Ολυµπιάδα – Καρδαµίτσια στο ∆ηµοτικό σχολείο Μαρµάρων και 
αντίστροφα καθώς και τη µεταφορά ενός µαθητή από την Κόντσικα στο ίδιο σχολείο και 
αντίστροφα, µετά την παραίτηση του Μήτση Ιωάννη που τα εκτέλεσε από 12-11-2012 έως 19-
11-2012. 
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1 1ο 3/Θ ∆ΗΜ 
ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α 

Ολυµπιάδα 
Μαρµάρων-
Καρδαµίτσια 

διπλό 
δροµολόγιο 

5 25 1,5 44,10 ΖΙΑΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

39,69 36,91 
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

2 ΜΑΡΜΑΡΑ 
∆ΗΜ Α Κόντσικα 1 11 1,5 33,08 ΖΙΑΚΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
23,63 23,63 
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 Γ) Την εκτέλεση του κάτωθι νέου δροµολογίου, από τον Σπανό Βασίλειο, µεταφορέα µε 
∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκίνητο (ΤΑΧΙ), από την 29η Νοεµβρίου 2012 για την µεταφορά τριών 
µαθητών Α/θµιας Εκπαίδευσης, από το Επταχώρι στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κεφαλοχωρίου και 
αντίστροφα. 

Α
/Α

 

Τ
Ο
Π
Ο
Σ

 Σ
Χ
Ο
Λ
Ε
ΙΟ
Υ

 
Φ
Ο
ΙΤ
Η
Σ
Η
Σ

 

Π
/Θ
Μ
ΙΑ

 =
Α

  ∆
/Θ
Μ
ΙΑ

 =
Β

 

Τ
Ο
Π
Ο
Σ

 Κ
Α
Τ
Ο
ΙΚ
ΙΑ
Σ

 
Μ
Α
Θ
Η
Τ
Ω
Ν

 

Σ
Υ
Ν
Ο
Λ
ΙΚ
Ο
Σ

 Α
Ρ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

 
Μ
Α
Θ
Η
Τ
Ω
Ν

 
Ε
Μ
Φ
Ο
Ρ
Τ
Α

 
Χ
ΙΛ
ΙΟ
Μ
Ε
Τ
Ρ
Α

 
Σ
Υ
Ν
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Τ
Η
Σ

   
  

Β
Α
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α
Σ

 

Μ
Ε
Γ
ΙΣ
Τ
Η

 Η
Μ
Ε
Ρ
Η
Σ
ΙΑ

 
Α
Π
Ο
Ζ
Η
Μ
ΙΩ
Σ
Η

 

Ο
Ν
Ο
Μ
Α
Τ
Ε
Π
Ω
Ν
Υ
Μ
Ο

 
Π
Ρ
Ο
Σ
Φ
Ε
Ρ
Ο
Ν
Τ
Α

 

Η
Μ
Ε
Ρ
Η
Σ
ΙΑ

 Α
Π
Ό

 
Σ
Ε
Π
Τ
Ε
Μ
Β
Ρ
ΙΟ

 2
01

1 
Μ
Ε
ΙΟ
Ν

 (
10

%
) 

Ν
Ε
Α

 Η
Μ
Ε
Ρ
Η
Σ
ΙΑ

 Α
Π
Ό

 
Σ
Ε
Π
Τ
Ε
Μ
Β
Ρ
ΙΟ

 2
01

2 

Χ
Ρ
Ο
Ν
Ο
Σ

 Ε
Ν
Α
Ρ
Ξ
Η
Σ

 

Μ
Ε
Τ
Α
Φ
Ο
Ρ
ΙΚ
Ο

 Μ
Ε
Σ
Ο

 

Α
Ρ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

 
Κ
Υ
Κ
Λ
Ο
Φ
Ο
Ρ
ΙΑ
Σ

 

Λ
Ο
Γ
Ο
Σ

  Α
Ν
Α
Θ
Ε
Σ
Η
Σ

 

1 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ  
∆ΗΜ 

Α Επταχώρι 3 38 1,5 60,48 ΣΠΑΝΟΣ 
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Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), Ε.Φ. 191 ΚΑΕ 0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και Ε.Φ. 192 
ΚΑΕ 0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση αντίστοιχα. 
..................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και 
Ξηροβουνίου», αναδόχου ∆ηµητρίου Φούκα, Ε∆Ε.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3906/30-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106777/4076/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε προϋπολογισµό € 120.00,00. Η 
Υπηρεσία σηµειώνει ότι παρών 2ος ΑΠΕ, προτεινόµενης δαπάνης 113.928,29 € 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 
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113.928,29 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 1.572,18 € σε σχέση 
µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής 
δαπάνης της ασφάλτου και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου, ενώ µε τον παρόντα 
2ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών του έργου.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1437/07-12-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής ∆υτικών Τζουµέρκων και 
Ξηροβουνίου», αναδόχου ∆ηµητρίου Φούκα, Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 χωρίς τροποποίηση 
του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού, συνολικής δαπάνης 113.928,29 € µε ΦΠΑ, µε 
υπέρβαση κατά 1.572,18 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου. 

� 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», αναδόχου ∆ηµητρίου Φούκα, Ε∆Ε.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3905/30-11-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106786/4079/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι παρών 2ος 
ΑΠΕ, προτεινόµενης δαπάνης 176.333,21 € 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 176.333,21 € µε το ΦΠΑ παρουσιάζει 
υπέρβαση κατά 30.411,04 € σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται 
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αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου και καλύπτεται από 
τις πιστώσεις του έργου, ενώ µε τον παρόντα 2ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το αντικείµενο των 
εργασιών του έργου.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1438/07-12-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», αναδόχου ∆ηµητρίου Φούκα Ε∆Ε, όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 
του Ν. 3669/08 χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού, συνολικής 
δαπάνης 176.333,21 € µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 30.411,04 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 
1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της 
ασφάλτου. 

� 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στη 
Αθήνα, από 4 έως 05-12-2012 για τη συµµετοχή του στην «Προετοιµασία 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020-Τρίτη συνεδρίαση ΘΟΣΣ 7» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106474/634/30-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106779/4077/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, στην Αθήνα, από 04 έως 05 ∆εκεµβρίου 2012, για τη 
συµµετοχή του στην «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020-Τρίτη 
συνεδρίαση ΘΟΣΣ 7», καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη 
µετακίνησή του. 

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 την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 28-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1439/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 04 έως 05 ∆εκεµβρίου 2012, η οποία ήταν επιβεβληµένη, για τη συµµετοχή του στην 
«Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020-Τρίτη συνεδρίαση ΘΟΣΣ 7», καθώς 
και τη σχετική δαπάνη ποσού 150,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης 
(δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, 
στη Αθήνα, από 3 έως 04-12-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή 
του στην ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.106475/635/30-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 106783/4078/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Τζουµάκα Κων/νου, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του στην ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-
2020» από 03 έως 04 ∆εκεµβρίου 2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής εισήγησης του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
υπαλλήλου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 28-11-2012. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1440/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 
03 έως 04 ∆εκεµβρίου 2012, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020», καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 100,00 για 
την κάλυψη εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου (έξοδα µετακίνησης, 
διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711. 
................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 δαπανών για ταχογράφους και έλεγχο ΚΤΕΟ οχηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4529/Φ.300.09/03-12-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107307/4093/03-12-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «….. την έγκριση συνολικής δαπάνης € 
1.000,00 για: α) Έκδοση πιστοποιητικού ταχογράφου για το υπηρεσιακό όχηµα ΚΥ 9086, 
β) Έκδοση ατοµικών καρτών ταχογράφου για τους ακόλουθους υπαλλήλους της 
υπηρεσίας µας: Κανταρέλης Κων/νος, Τσινέλος Χρυσόστοµος, Φάκος Παναγιώτης και  
γ)Τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των ακόλουθων οχηµάτων της ΠΕ Άρτας: ΚΗΙ 1590, ΚΗΙ 7969, 
ΚΗΙ 7980, ΚΥ 897, ΚΥ 9086.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1441/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 
0899 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, για ταχογράφους και έλεγχο 
ΚΤΕΟ οχηµάτων, ως εξής: 

1. Έκδοση πιστοποιητικού ταχογράφου για το υπηρεσιακό όχηµα ΚΥ 9086. 

2. Έκδοση ατοµικών καρτών ταχογράφου για τους υπαλλήλους του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας: Κανταρέλης Κων/νος, Τσινέλος Χρυσόστοµος, Φάκος 
Παναγιώτης και 

3. Τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) των οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας: ΚΗΙ 1590, ΚΗΙ 7969, ΚΗΙ 7980, 
ΚΥ 897, ΚΥ 9086. 

................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 διενέργειας µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση της διακήρυξης, για τη 
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 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 ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4282/04-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107998/4134/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού για τη 
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, 
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και των όρων της διακήρυξής του, σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην εισήγηση, Σχέδιο 
διακήρυξης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1442/07-12-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισµού, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 4282/04-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, το προσφερόµενο οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Άρτας 
και στη περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Περιφερειακή οδός Στρ. Κατσιµήτρου, 
Κοµµένου, Βασ. Κων/νου, Περ. Οδός, να είναι εµβαδού τουλάχιστον 240 τµ. µε οχτώ (8) 
τουλάχιστον αίθουσες γραφείων δύο (2) τουαλέτες A/C και θέρµανση και να διαθέτει 
απαραιτήτως δοµηµένη καλωδίωση.   

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για έξι (6) χρόνια, µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο 
ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο και το µηνιαίο µίσθωµα θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, ο οποίος εξέφρασε τη 
διαφωνία του µε τη µίσθωση κτιρίου για τη στέγαση της Υπηρεσίας, τονίζοντας ότι πρέπει 
να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για την εξεύρεση χώρου σε ιδιόκτητο κτίριο της Π.Ε. 
Άρτας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της. 

....................................................................................................................................................  
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 του αριθµ. ΙΙ/14-11-2012 Πρακτικού (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικής 
προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή 
συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανάπτυξη Βιώσιµων 
Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση 
των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (Development of sustainable biogas 
strategies for integrated agro industrial waste man agement) και ακρωνύµιο BioGAIA» 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 15.695,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση του αποτελέσµατος 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 
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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. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013: BioGAIA.  

7. Την αριθµ. 22/859/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου του θέµατος και καταρτίσθηκε διακήρυξη για τη διενέργεια του ως 
άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 65946/428/23-07-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθµ. 31/1281/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/09-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικής 
προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο,  στον ως άνω πρόχειρο διαγωνισµό της Π.Ε. Άρτας, και στην 
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, ήτοι της εταιρείας 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά της κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, µε Σύνολο Βαθµολογίας = 100  

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4282/04-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107998/4134/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του αριθ. ΙΙ/14-11-2012 Πρακτικού 
αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισµού για την επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο του θέµατος. 

Ειδικότερα στο ως άνω Πρακτικό ΙΙ/14-11-2012, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
   Στην Άρτα σήµερα στις 14-11-2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00µ.µ. συνήλθε η επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  
προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και η οποία 
αποτελείται από τους κατωτέρω :  

1. Μπουραζάνη Χαράλαµπο, αναπληρωµατικό µέλος  
2. Ψωµάς Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος  
3. Τάσιου Μαρία, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ΄Αρτας, προκειµένου να 
προβούν στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού διαγωνιζόµενου που πέρασε 
επιτυχώς την πρώτη φάση της αριθµ.οικ.85219/24-9-2012 διακήρυξης  της Π.Ε.Άρτας σχετικά 
µε τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού(Α∆Α :Β4ΘΘ7Λ9-ΘΛΒ) για την επιλογή 
Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών 
για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων» στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013». 
Η επιτροπή σε συνέχεια του αριθµ. Ι/09-10-2012 πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών & 
αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς)  το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ31/1281/16-10-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προέβη στο άνοιγµα της 
οικονοµικής προσφοράς, χωρίς την παρουσία του µοναδικού ενδιαφερόµενου προµηθευτή και 
κατέγραψε αυτή στον παρακάτω πίνακα:    
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Α/Α ΟΝ/ΜΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Παραδοτέο 
1.2.1.Τεχνικές και 
Οικονοµικές 
αναφορές. 
Τριµηνιαίες 

αναφορές προόδου 
φυσικού και 
οικονοµικού 

αντικειµένου του 
έργου και τελική 

αναφορά 

Παραδοτέο 1.2.1. 
Τεχνικές και 
Οικονοµικές 
αναφορές. 
Προµήθεια 

εξοπλισµού για 
την υποστήριξη 
της διαχείρισης 
του έργου 

Παραδοτέο 1.3.1. 
Οκτώ (8) 
αναφορές 
προόδου 

1. ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε 

                 Ο.Τ.Α. 
7.337,40€ (κόστος 
χωρίς Φ.Π.Α.) 

1.309,15€ 
(κόστος χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

3.475,61€ 
(κόστος χωρίς 

Φ.Π.Α.) 
 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς που 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.910,26€ µε Φ.Π.Α. (Παραδοτέα 1.2.1. & 1.3.1. ποσό 
12.122,16€ και Φ.Π.Α. 2.788,10€) κατόπιν έκπτωσης πέντε τις εκατό (5%) από την µοναδική 
προµηθεύτρια εταιρεία αφού δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (15.695,00€ µε Φ.Π.Α.) 
είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία.  
         Η οικονοµική προσφορά και η τελική βαθµολογία και κατάταξή της σύµφωνα µε τον 
τύπο της διακήρυξης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ενδιαφερόµενος 

Α.  ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Β.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠmin/ΟΠ 

Γ.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤEX. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟ/ΤΠmax 

Βαθµός ΑΠ 

 

ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε 

                 Ο.Τ.Α. 12.122,16€ 1 1 100 

 
      Κατόπιν η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τιµή προσφοράς της εταιρείας  ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε 
Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης ΑΠ =(ΣΒΤΠ*0,80) + (ΣΒΟΠ*0,20)=100 είναι 
συµφέρουσα και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.910,26 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (15.695,00 €)  . 
Παράλληλα η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι : 
1. Ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχει λόγος µαταίωσης λόγω µη ανάπτυξης ανταγωνισµού (άρθρο 21η, Π.∆. 118/07). 
2. Τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας που απαιτούνται για τα συγχρηµατοδοτούµενα 
έργα (Α.Πλ 9537/17-12-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ). Η διακήρυξη ήταν αναρτηµένη στο 
δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Άρτας επί 15 συνεχείς ηµέρες και αναρτήθηκε 
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 
3. Ο εναποµένων συµµετέχων έδωσε έκπτωση 5% δηλαδή κάτω από το όριο του µέγιστου 
επιτρεπτού χωρίς αιτιολόγηση ποσοστού έκπτωσης ήτοι 15% σύµφωνα µε τη διακήρυξη και 
ως εκ τούτου η προσφορά του κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία. 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε Ο.Τ.Α.» έναντι  του συνολικού ποσού των 
14.910,26€ € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 
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Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής 
και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της  
Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. …….». 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1443/07-12-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/14-11-2012 (αποσφράγιση & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) 
της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση 
του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων (Development of sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste 
management) και ακρωνύµιο BioGAIA» στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 15.695,00 µε ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο της οικονοµικής 
προσφοράς του µοναδικού διαγωνιζόµενου που κατέθεσε προσφορά, ήτοι της εταιρείας 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», 
και αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς της, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.910,26 
€ µε ΦΠΑ (Παραδοτέα 1.2.1. & 1.3.1. ποσό 12.122,16 € και ΦΠΑ 2.788,10 €) κατόπιν 
έκπτωσης πέντε τις εκατό (5%), αφού δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, 
είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία, και προέβη στην τελική βαθµολογία και κατάταξη της 
προσφοράς, σύµφωνα µε τον σχετικό τύπο της διακήρυξης, συνέταξε δε και τον σχετικό 
Πίνακα, σύµφωνα µε τον οποίο Βαθµός ΑΠ=100. Στη συνέχεια η Επιτροπή, εισηγείται την 
κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε Ο.Τ.Α.», αφού διαπίστωσε ότι η 
τιµή προσφοράς της, σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης ΑΠ =(ΣΒΤΠ*0,80)+ 
(ΣΒΟΠ*0,20)=100 είναι συµφέρουσα και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 14.910,26 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης, λαµβάνοντας 
επιπλέον υπόψη οτι: Α) Ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά και ως 
εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος µαταίωσης λόγω µη ανάπτυξης ανταγωνισµού (άρθρο 21η, 
Π.∆. 118/07), Β) Τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας που απαιτούνται για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Α.Πλ 9537/17-12-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ) και Γ) Ο συµµετέχων 
έδωσε έκπτωση 5% δηλαδή κάτω από το όριο του µέγιστου επιτρεπτού χωρίς αιτιολόγηση 
ποσοστού έκπτωσης ήτοι 15% σύµφωνα µε τη διακήρυξη και ως εκ τούτου η προσφορά του 
κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου 
τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την 
προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων και ακρωνύµιο BioGAIA» στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 15.695,00 µε ΦΠΑ σύµφωνα µε 
τα αριθµ. Ι/09-10-2012 και ΙΙ/14-11-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην 
εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η 
τεχνική προσφορά της κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, µε Σύνολο Βαθµολογίας = 100 η 
δε οικονοµική της προσφορά συνολικού ποσού € 14.910,26 µε ΦΠΑ, µε έκπτωση 5% και 
τελικό βαθµό αξιολόγησης ΒΑΠ=100 είναι συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», 
ως σύµβουλο τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Ανάπτυξη Βιώσιµων 
Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων και ακρωνύµιο BioGAIA», στο πλαίσιο του 
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Προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, µε προσφερόµενο ποσό € 
14.910,26 µε ΦΠΑ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική 
αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική 
θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί 
παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την 
παιδεία 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 µετακίνησης της Κωνσταντίνας Παναγιωτοπούλου, Προϊσταµένης του 
Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 10 έως 12-12-2012, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε σύσκεψη µε θέµα «Εισαγωγή, εξαγωγή και 
ενδοκοινοτική διακίνηση τροφίµων µη ζωικής προέλευσης». 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.10342/05-12-2012 έγγραφο (σε Ορθή 
Επανάληψη), συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108286/4144/05-12-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Παναγιωτοπούλου 
Κων/νας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, Προϊσταµένης του Τµήµατος Π.& Φ. Ελέγχου και 
Λιόγκα Γιαννούλας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων του ίδιου Τµήµατος, στην Αθήνα από 10 
έως 12-12-2012, για συµµετοχή τους σε σύσκεψη µε θέµα «Εισαγωγή, εξαγωγή και 
ενδοκοινοτική διακίνηση τροφίµων µη ζωικής προέλευσης»  και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1444/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Άρτας, Παναγιωτοπούλου Κων/νας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, Προϊσταµένης του 
Τµήµατος Π.& Φ. Ελέγχου και Λιόγκα Γιαννούλας του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων του ίδιου 
Τµήµατος, στην Αθήνα από 10 έως 12-12-2012, για τη συµµετοχή τους σε σύσκεψη µε θέµα 
«Εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση τροφίµων µη ζωικής προέλευσης», καθώς 
και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 450,00 για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω 
υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.Ε. Άρτας), Ε.Φ. 291, ΚΑΕ 0711. 
................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 δαπάνης ποσού € 5.020,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής στο όνοµα του Ευαγγέλου Τσιρώνη, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στην πληρωµή τελών 
κυκλοφορίας έτους 2013 των οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
106535/4496/30-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 106769/4073/30-11-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση έκδοσης 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) στο όνοµα του Ευαγγέλου Τσιρώνη, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά την 
πληρωµή τελών κυκλοφορίας  των οχηµάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1445/07-12-2012) 

Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 5.020,00 που 
αφορά στην πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 των οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), µε ηµεροµηνία απόδοσης 31-12-
2012, στο όνοµα του Ευαγγέλου Τσιρώνη υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

      2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 δαπάνης για την προµήθεια χειµερινών ενδυµάτων και υποδηµάτων για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2012-2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), περί 
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισµού 
(χειριστές µηχανηµάτων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 
2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
107041/3936/30-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106767/4072/30-11-2012 
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στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνολικής 
δαπάνης 2.846,00€ µε ΦΠΑ, που αφορά την προµήθεια χειµερινών ενδυµάτων και 
υποδηµάτων,  για δέκα (10) χειριστές - οδηγούς του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, 
έτους 2012, κατόπιν συλλογής κλειστών προσφορών από την Υπηρεσία. Ειδικότερα η 
Υπηρεσία σηµειώνει τα εξής: « ….Η υπηρεσία µας για την  προµήθεια χειµερινών 
ενδυµάτων έστειλε έγγραφο σε πέντε ενδιαφερόµενους και συνέλλεξε  µία προσφορά της 
εταιρείας Μπάρµπα-Γ.Μπάρµπα Ο.Ε. µε το συνολικό ποσό 2.346,00€ µε ΦΠΑ (234,60 € 
κατά άτοµο) η οποία είναι και µειοδότης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 072  
και ΚΑΕ 1421 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για την προµήθεια χειµερινών  
υποδηµάτων  έστειλε έγγραφο σε πέντε ενδιαφεροµένους και συνέλλεξε  µία προσφορά  
του Μηλιώνη Κων/νου-Αντωνίου  µε συνολικό ποσό  500,00€ µε ΦΠΑ(ποσό κατά άτοµο 
50,00€ µε ΦΠΑ) και καθιστά αυτόν µειοδότη. Η   δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 072  και 
ΚΑΕ 1423  του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1446/07-12-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των κάτωθι ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & 
υποδήµατα) από τους προµηθευτές οι οποίοι προσέφεραν τη χαµηλότερη τιµή, µετά από 
διαδικασία λήψης κλειστών προσφορών, για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2012-2013 καθώς και τη σχετική δαπάνη, 
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ως εξής: 

1. ∆απάνη ποσού 2.346,00 €  µε ΦΠΑ για την προµήθεια χειµερινών ενδυµάτων, από την 
εταιρεία «Π. Μπάρµπας – Γ. Μπάρµπας Ο.Ε.» (Φορέας 072 ΚΑΕ 1421). 

2. ∆απάνη ποσού 500,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια χειµερινών υποδηµάτων από τον 
προµηθευτή «Μηλιώνης Κωνσταντίνος-Αντώνιος» (Φορέας 072 ΚΑΕ 1423).  

................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 107962/3967/04-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε το αριθµ. 
πρωτ. 108033/4136/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες 
εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1447/07-12-2012) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού  825,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στη συντήρηση των λεβητοστασίων στα 
κτίρια του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας (2), των ∆/νσεων της Α’/θµιας & Β’/θµιας 
Εκπ/σης, στο ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και στα Γραφεία της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής στη Παραµυθιά (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0851).  

2. ∆απάνη ποσού 335,00 µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια Κτηνιατρικού υλικού για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας (πρόγραµµα επιτήρησης 
ασθενειών στις µέλισσες), φορέας 292 KAE 53221.   

3. ∆απάνη ποσού 1.000,00 €, που αφορά στην προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής, 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των ∆/νσεων Α΄/θµιας & 
Β΄/θµιας Εκπαίδευσης (φορέας 072 ΚΑΕ 1231).  

4. ∆απάνη ποσού 540,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην επισκευή και αντικατάσταση 
ανταλλακτικών ενός φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος (Kyocera –KM-1530), για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Β΄/θµιας Εκπαίδευσης  Νοµού Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 0869). 

5. ∆απάνη ποσού 750,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην επισκευή και συντήρηση 
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, καθώς και την προµήθεια µελάνης και ανταλλακτικών 
για τους εκτυπωτές της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (φορέας 072 ΚΑΕ 0869).   

6. ∆απάνη ποσού 780,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρων, 
του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας (∆ιοικητήριο) και του κτιρίου της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Νοµού Θεσπρωτίας, για το Έτος 2012  (φορέας 072 ΚΑΕ 0851).   

7. ∆απάνη ποσού 67,65 € µε ΦΠΑ, που αφορά στη συντήρηση ενός εκτυπωτικού 
µηχανήµατος (DEVELOP ineo 203), για τις ανάγκες της ∆/νσης Α΄/θµιας Εκπαίδευσης  
Νοµού Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 0869). 

8. ∆απάνη ποσού 450,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά την προµήθεια µελανιών και τόνερς που 
απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές, καθώς και για την προµήθεια διαφόρων 
υλικών, για τις ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθότι στον 
σχετικό διαγωνισµό που διενεργήθηκε, δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής (φορέας 
072 ΚΑΕ 1699).              

...................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, υγρών 
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

 

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 Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Τις αριθµ. 37/1123/23-12-2011, 2/57/20-01-2012, 7/226/01-03-2012, 9/294/23-03-2012 και 
13/523/11-05-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
σχετικά µε τους διενεργηθέντες ανοιχτούς (τακτικούς και επαναληπτικούς) µειοδοτικούς 
διαγωνισµούς για την προµήθεια πετρελαιοειδών κα λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, οι οποίοι 
απέβησαν άγονοι, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση 
προσφοράς. 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 107954/3966/04-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
108070/4137/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ ευθείας 
ανάθεσης, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 082970873 
∆ΟΥ: Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας Ηγ/τσα, για την 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 
επισυνάπτεται σχέδιο της σχετικής σύµβασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1448/07-12-2012) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε. µε ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας Ηγουµενίτσα), 
της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 
20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών σε καύσιµα, των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων και σε καύσιµα θέρµανσης λόγω του χειµώνα, για την 
εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι οι 
διενεργηθέντες σχετικοί ανοιχτοί (τακτικοί και επαναληπτικοί) µειοδοτικοί διαγωνισµοί, 
απέβησαν άγονοι και δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής, και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, µε τιµή χρέωσης που θα 
υπολογίζεται στην λιανική τιµή του πρατηρίου του προµηθευτή κατά την ηµέρα πώλησης 
του είδους, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), φορέας 072 ΚΑΕ 1511 & 1512. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 του Πρακτικού Νο1/29-11-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια τόνερς και µελανιών, για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, ο 
οποίος απέβη άγονος, και έγκριση επαναδηµοπράτησής του µε τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης.  

 

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 Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την αριθµ. 33/1340/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, του θέµατος για το έτος 2013 και εγκρίθηκαν οι όροι της αριθµ. 12/2012 
διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού µε τα Παραρτήµατά της, όπως αυτή συντάχθηκε 
από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
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Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 
100095/3782/07-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 108065/3972/04-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
108146/4143/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η 
Υπηρεσία διαβιβάζει «…. το πρακτικό Νο 1 της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου  
διαγωνισµού που αφορά την  προµήθεια καινούργιων τόνερς και µελανιών για την κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013. Ο ανωτέρω 
διαγωνισµός έχει κηρυχθεί άγονος καθότι δεν υπάρχει από ενδιαφερόµενο καµία 
προσφορά.». Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται «….την έγκριση του ανωτέρω 
πρακτικού, την επανάληψη του διαγωνισµού µε αλλαγή του προϋπολογισµού του πίνακα 
υλικών (18.218,54€) καθώς και την έγκριση των όρων της αριθµ 13/2012 διακήρυξης.», 
της οποίας επισυνάπτει σχέδιο. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1449/07-12-2012) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1/29-11-2012 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια καινούριων τόνερς και µελανιών που 
απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ) για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 2013, σύµφωνα µε το οποίο 
ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε προσφορά από 
κανένας ενδιαφερόµενο. 

− Εγκρίνει την επανάληψη του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού, µε αλλαγή των όρων της 
διακήρυξής του, ήτοι µε τροποποίηση του Πίνακα των προς προµήθεια ειδών και µε 
αλλαγή του συνολικού προϋπολογισµού, µε αύξηση από € 14.694,32 µε ΦΠΑ, σε € 
18.218,54 µε ΦΠΑ και  

− Εγκρίνει τους όρους της αριθµ. 13/2012 τροποποιηµένης διακήρυξης, του 
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια καινούριων τόνερς και µελανιών 
που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ) 
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 2013, 
συνολικού προϋπολογισµού € 18.218,54 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1329), όπως η διακήρυξη αυτή, 
µε τα Παραρτήµατά της, συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται 
στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 108065/3972/04-12-2012 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Φιλιατών καθώς και στο ΝΠ∆∆ αυτού µε την  
επωνυµία ΟΚΠΑ∆ΗΦ (Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισµού ∆ήµου 
Φιλιατών) για την προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου 
και πετρελαιοειδών µε δικές των διαδικασίες για το έτος 2013.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
106301/3903/05-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108552/4156/05-12-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «…. την παροχή 
εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Φιλιατών καθώς και στο ΝΠ∆∆ αυτού µε την επωνυµία  
ΟΚΠΑ∆ΗΦ, όπως προχωρήσουν µε δικές των διαδικασίες  στην προµήθεια τροφίµων, 
λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών  για το έτος 2013, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ και του πρακτικού  της επιτροπής 
διαγωνισµού.». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1450/07-12-2012) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ήµο Φιλιατών καθώς και στο ΝΠ∆∆ αυτού µε την  
επωνυµία ΟΚΠΑ∆ΗΦ (Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών), για 
την προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών µε 
δικές των διαδικασίες για το έτος 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και 
βάσει του από 05-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί 
οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως. 
.................................................................................................................................................. 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε Θεσπρωτίας) ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 05-12-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 21-04-2010 αίτησης ακύρωσης των: Ελένης χήρας 
Νικολάου Σπυριδώνου και Αικατερίνης συζύγου Γεωργίου Σταυροπούλου, για την 
ακύρωση α) της υπ’ αριθ. πρωτ.10.300/03.10.2006 αποφάσεως του ∆ιευθυντή 
Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσπρωτίας, β) της υπ’ αριθ. 628.11.10.2006 απόφασης του 
Νοµάρχη Θεσπρωτίας γ) της υπ’ αριθ. πρωτ 919/2007 απόφασης του Νοµάρχη 
Θεσπρωτίας δ) της υπ’ αριθ. πρωτ 545/23.07.2007 απόφασης του Νοµάρχη 
Θεσπρωτίας  Ε.Π.Ο. ε) της υπ’ αριθ. πρωτ 1380/246/09.05.2008 απόφασης του Νοµάρχη 
Θεσπρωτίας και στ) της υπ’ αριθ. πρωτ 945/25.06.2008 απόφασης του Νοµάρχη 
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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 05-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108536/4154/05-12-
2012-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση  

στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας, για την αναφερόµενη 
στο  θέµα υπόθεση, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
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οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

7. τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι 
συναινούν στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, 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 35/1451/07-12-2012) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας 
ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
κατά τη δικάσιµο της 05-12-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 
21-04-2010 αίτησης ακύρωσης των: Ελένης χήρας Νικολάου Σπυριδώνου και Αικατερίνης 
συζύγου Γεωργίου Σταυροπούλου, για την ακύρωση α) της υπ’ αριθ. πρωτ.10.300/03.10.2006 
αποφάσεως του ∆ιευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσπρωτίας, β) της υπ’ αριθ. 
628.11.10.2006 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας γ) της υπ’ αριθ. πρωτ 919/2007 
απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας δ) της υπ’ αριθ. πρωτ 545/23.07.2007 απόφασης του 
Νοµάρχη Θεσπρωτίας  Ε.Π.Ο. ε) της υπ’ αριθ. πρωτ 1380/246/09.05.2008 απόφασης του 
Νοµάρχη Θεσπρωτίας και στ) της υπ’ αριθ. πρωτ 945/25.06.2008 απόφασης του Νοµάρχη 
Θεσπρωτίας, 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, και λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υποθέσεως στο Ανώτατο Ακυρωτικό 
∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για τη 
συζήτηση της ως άνω υπόθεσης θα ανέλθει στο ποσό των € 2.000,00 (συµπεριλαµβανοµένων 
εξόδων) + ΦΠΑ 23 % και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
108542/4155/05-12-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή Λιµενικού-Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», 
αναδόχου εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΤΕ», µέχρι την 24-12-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

3. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 102720/4604/30-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 103996/3972/23-11-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 15-10-2012 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρίας, για τη χορήγηση της παράστασης 
διάρκειας οκτώ (8) µηνών, την Προέγκριση παράτασης προθεσµίας από Ενδιάµεση 
διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου και Γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π. Ε. Πρέβεζας. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρονται τα εξής: « ….. 1 
α) Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος ¨ΕΣΠΑ 2007-2013 ….. γ)  Το έργο 
σύµφωνα µε την Ε. Σ. Υ. προβλέπεται να περαιωθεί µέχρι τις 25/04/2013. δ) Για το έργο έχει 
συνταχθεί και έχει εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ µε την από 09-01-2012 απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. ε)   Η έναρξη των εργασιών του έργου του θέµατος έγινε µετά i. την µε αρ. πρωτ. 
2237/698/18-01-2012 απόφαση που τροποποιεί την αρ. πρωτ. 88587/4813/27-12-2010 απόφαση 
της Γενικής Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου για χρήση αιγιαλού και παραλίας, ii. την µε αριθµό 
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πρωτοκόλλου 1069993/2034/Β0010/25-06-2012 απόφαση για την παραχώρηση του δικαιώµατος 
χρήσης θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου από το Υπουργείο Οικονοµικών, iii. την µε 
αριθµό πρωτοκόλλου 2675/511,24/04-07-2012 σχετική άδεια αστυνοµικής φύσεως από το 
Λιµεναρχείο Πρέβεζας και iv. Την µε αρ. πρωτ., 3768/25-07-2012 έγκριση για έναρξη εργασιών 
από την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Η ανάδοχος τεχνική εταιρία µε την επωνυµία 
ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΤΕ εγκαταστάθηκε µετά το έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων µε αρ. 
πρωτ., 3768 / 25-07-2012. 2.  Η ανάδοχος τεχνική εταιρία µε την επωνυµία ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΤΕ 
υπέβαλε την µε αριθ. πρωτ.,1546 - 15/10/2012 αίτηση χορήγησης παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου καθώς και υποβολή αναθεωρηµένου 
χρονοδιαγράµµατος.3. Κατά την ανάδοχο τεχνική εταιρία µε την επωνυµία ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΤΕ, η 
περαίωση του έργου  µέσα στην παραπάνω προθεσµία δεν καθίσταται δυνατή, αφού υπήρξε 
µεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών, για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους 
υπαιτιότητα. Στις 25-06-2012 εκδόθηκε η απόφαση για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης 
θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου από το Υπουργείο Οικονοµικών, δηλαδή  οκτώ (8) 
µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης που είναι και η ισόχρονη αιτούµενη παράταση 
υλοποίησης του έργου έως 24 -12-2013. Για τους παραπάνω λόγους η ανάδοχος τεχνική εταιρία µε 
την επωνυµία ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΤΕ ζητεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου,  µέχρι 24 -12-2013, µε την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατός τους που θα προκύψει από 
το παραπάνω γεγονός που επηρέασε µέχρι τώρα και θα επηρεάσει περαιτέρω, το αρχικό κόστος, 
βάσει του οποίου έγινε η τιµολόγηση και προσφορά για τις εκτελούµενες εργασίες. Οι 
Επιβλέποντες Μηχανικοί εισηγούνται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών του παραπάνω έργου µέχρι 24 -12-2013, χωρίς πρόσθετες οικονοµικές επιβαρύνσεις 
εκτός των νόµιµων αναθεωρήσεων…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1452/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή Λιµενικού-Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», αναδόχου 
εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΑΤΕ», µέχρι την 24-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα µε την 
οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ 
της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή διατυπώθηκε στο Πρακτικό 9ο /13-11-
2012 (θέµα 6ο ΕΗ∆), καθώς και βάσει της αριθµ. πρωτ. 4550/09-11-2012 σύµφωνης γνώµης της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την τροποποίηση της σύµβασης, µέσω 
της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι είχε εκφράσει τη 
συνολική διαφωνία του µε την κατασκευή του έργου, στην αριθµ. 5/89/03-03-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής,  µε το σκεπτικό ότι θα δηµιουργήσει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα 
στην περιοχή, και έχει προκαλέσει την αντίδραση όχι µόνο των Φορέων της ευρύτερης περιοχής 
της Πρέβεζας, αλλά και σηµαντικής µερίδας της τοπικής κοινωνίας. 
................................................................................................................................................... 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, 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», 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 µε αρ. πρωτ. 105780/4733/30-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106845/4080/30-11-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η µε αριθ. πρωτ. 
103076/4623/16-11-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30-06-2013, επειδή η ολοκλήρωση 
των εργασιών δεν είναι δυνατή, λόγω ότι Α) κατά τη διάρκεια των καθαιρέσεων των 
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επιχρισµάτων στα κτίρια των εργαστηρίων και διαλέξεων, εµφανίστηκαν εκτεταµένες 
ρηγµατώσεις στη φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλινθοδροµή και προκειµένου να 
καταστούν τα κτίρια στατικά επαρκή, απαιτούνται οι αναγκαίες εργασίες υποστήριξης και 
ενίσχυσης και Β) για την ολοκλήρωση της εν λόγω εργολαβίας πρέπει να περατωθεί, 
αφενός το έργο µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΠΕ ΦΙΛ/∆ΑΣ» και αφετέρου το έργο µε τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΖΗΡΟΥ» που πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα στα κτίρια 
και που είναι προαπαιτούµενα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, κατέθεσαν την εξής παρατήρηση: «Συµφωνούµε µε τη 
χορήγηση της παράτασης, επισηµαίνουµε όµως ότι τόσο η αντικατάσταση των στοιχείων 
από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΖΗΡΟΥ, όσο και οι επισκευές 
στη φέρουσα τοιχοποιία των κτιρίων, πρέπει να προχωρήσουν άµεσα, αφού ως έργα 
έχουν προκριθεί για τη στέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας, 
πολύ δε περισσότερο για την ολοκλήρωση της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του 
ΖΗΡΟΥ στο σύνολό τους.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1453/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. 
Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 30-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  
διατυπώθηκε στο Πρακτικό 10ο /28-11-2012 (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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
108542/4155/05-12-2012 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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό», προϋπολογισµού δαπάνης € 
9.348,00 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. 106416/4760/30-11-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107159/4089/03-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «……Μετά από αυτοψία µου, λόγω αρµοδιότητας, 
στην 8η επαρχιακή οδό (Λούρος – Βρυσούλα – Σκιαδάς – Πολυστάφυλο) και συγκεκριµένα στο 
12ο χιλιόµετρο µε κατεύθυνση προς Πολυστάφυλο, διαπίστωσα κατάπτωση του ανάντη 
πρανούς σε µήκος 150 µέτρων περίπου, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η κίνηση των οχηµάτων 
στο ένα ρεύµα κυκλοφορίας. Προκειµένου να αποκατασταθεί η οµαλή κυκλοφορία στην 8η 
επαρχιακή οδό και να αρθεί ο κίνδυνος ατυχήµατος λόγω του επικίνδυνου περιορισµού του 
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οδοστρώµατος, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: - Αποµάκρυνση των υλικών που 
έχουν κατακλύσει το οδόστρωµα καθώς και του χαντακιού απορροής των όµβριων υδάτων. - 
Καθαρισµός του πρανούς µε ταυτόχρονη εξασφάλιση του πόδα και της στέψης του, 
προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω εξέλιξη της κατολίσθησης. - Για την ολοκλήρωση του 
υποέργου του θέµατος απαιτείται η χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: - Ερπυστριοφόρος 
φορτωτής. - Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας - Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB - Φορτηγά 
ανατρεπόµενα (δύο). Μετά τα παραπάνω και επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον προκειµένου 
να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση των οχηµάτων αλλά και να αποφευχθεί περαιτέρω εξέλιξη 
της κατολίσθησης, παρακαλούµε για τα εξής: Α) Έγκριση µίσθωσης, µε την σύναψη του 
σχετικού συµφωνητικού, µε τον Νικόλαο Σακκά που έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, ως 
κατωτέρω: - Ερπυστριοφόρος φορτωτής για 32 ώρες  δηλαδή 32 h x 50 €/h = 1.600,00 € χωρίς 
ΦΠΑ - Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας περιστρεφόµενος για 32 ώρες δηλαδή 32 h x 50 €/h = 
1.600,00 € χωρίς ΦΠΑ - Φορτωτης – Εκσκαφέας τύπου JCB για 40 ωρες  δηλαδή 40 h x 30 
€/h = 1.200,00 € 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 : 7.600,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 
9.348,00 €  Β)    Ορισµό επιτροπής παραλαβής σύµφωνα µε το από 26-11-2012 πρακτικό 
κλήρωσης µελών µε τους: α) Ευάγγελο Γάκη, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Θεοδοσία Κλεισούρα. 
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 35/1454/07-12-2012) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η οποία 
έχει αναλάβει την συντήρηση της 8ης Επαρχιακής οδού (Λούρος – Βρυσούλα – Σκιαδάς – 
Πολυστάφυλο) και µετά από διενεργηθείσα αυτοψία στο 12ο χιλιόµετρο µε κατεύθυνση προς 
Πολυστάφυλο, όπου διαπιστώθηκε κατάπτωση του ανάντη πρανούς σε µήκος 150 µέτρων 
περίπου, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η κίνηση των οχηµάτων στο ένα ρεύµα κυκλοφορίας, και 
προκειµένου να αποκατασταθεί η οµαλή κυκλοφορία και να αρθεί ο κίνδυνος ατυχήµατος λόγω του 
επικίνδυνου περιορισµού του οδοστρώµατος, τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, 
ιδιοκτησίας Νικολάου Σακκά, ο οποίος έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, µε τη σύναψη του 
σχετικού συµφωνητικού, για την εκτέλεση του υποέργου «Άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή 
οδό», προϋπολογισµού δαπάνης € 9.348,00 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 εξασφαλισθεί η ασφαλής 
διέλευση των οχηµάτων αλλά και να αποφευχθεί περαιτέρω εξέλιξη της κατολίσθησης για την 
οποία απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες: - Αποµάκρυνση των υλικών που έχουν κατακλύσει το 
οδόστρωµα καθώς και του χαντακιού απορροής των όµβριων υδάτων - Καθαρισµός του πρανούς 
µε ταυτόχρονη εξασφάλιση του πόδα και της στέψης του, προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω 
εξέλιξη της κατολίσθησης, µε τη χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: 

Α) Ερπυστριοφόρος φορτωτής, ο οποίος θα εργασθεί για 32 ώρες   

Β) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας περιστρεφόµενος, ο οποίος θα εργασθεί για 32 ώρες  

Γ) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB, ο οποίος θα εργασθεί για 40 ώρες 

∆) Φορτηγά ανατρεπόµενα (δύο),  τα οποία θα εργασθούν για 40 ώρες το καθένα  
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− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 7.600,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 9.348,00 € µε ΦΠΑ, για την πληρωµή 
των εργασιών που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, ιδιοκτησίας Νικολάου 
Σακκά, {ήτοι Α) Ερπυστριοφόρος φορτωτής για 32 ώρες  δηλαδή 32 h x 50 €/h = 1.600,00 € χωρίς 
ΦΠΑ, Β) Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας περιστρεφόµενος για 32 ώρες  δηλαδή 32 h x 50 €/h = 
1.600,00 € χωρίς ΦΠΑ, Γ) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB για 40 ώρες  δηλαδή 40 h x 30 €/h 
= 1.200,00 € 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 «Άρση καταπτώσεων 
στην 8η επαρχιακή οδό», 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 26-11-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

α) Ευάγγελο Γάκη, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Θεοδοσία Κλεισούρα.  

� 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  26 –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 26-11-012 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: 

                          «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 8η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο»  . 
                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: 9.348,00 € (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. Ευάγγελο Γάκη  
2. Γεωργιο Λογοθέτη  
3. Θεοδοσία Κλεισούρα 

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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 Πρακτικού Ι/29-11-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».  

 

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 Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την αριθµ. 32/1315/02-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», για το έτος 2013 
συνολικού προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ ( € 185.000,00 για καύσιµα κίνησης 
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και θέρµανσης και € 15.000,00 για λιπαντικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512), 
Β) εγκρίθηκε η διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από 
συντετµηµένη προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, λόγω του επείγοντος και Γ) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 96523/3475/26-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 107517/3858/03-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
107147/4087/03-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «…. Σας αποστέλλουµε συνηµµένα,  πρακτικό διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των προσφορών του εν θέµατι δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
που διενεργήθηκε σε συνέχεια της αρ. 6/2012 διακήρυξης της Π. Ε. Σύµφωνα µε την 
εισήγηση της επιτροπής ο διαγωνισµός πρέπει να επαναληφθεί για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, µε τροποποίηση της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 της 
αρ. 6/20012 διακήρυξης. Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλούµε: 1. Για την έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισµού. 2. Την επανάληψη του διαγωνισµού µε 
τροποποίηση του άρθρου 1, παρ. ΙΙ της διακήρυξης και ειδικότερα τη µείωση των προς 
προµήθεια ποσοτήτων λιπαντικών, ως κατωτέρω: 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                       
(ΣΕ ΛΙΤΡΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                             
(ΜΕ ΦΠΑ) 

Λάδια Κινητήρα 2.000 

Λάδια Συστήµατος µετάδοσης κίνησης 500 

Λάδια Υδραυλικού συστήµατος 1.000 

Λάδια Οδοντωτών τροχών και αξόνων 200 

Γράσο λιπάνσεως 300 

15.000,00 

3. Τη σύντµηση της προθεσµίας διενέργειας του διαγωνισµού σε δέκα πέντε ηµέρες από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο, λόγω του 
επείγοντος, προκειµένου να  εξασφαλισθεί κυρίως η λειτουργία των µηχανηµάτων έργου 
από την 1-1-2013 ….». 

Στο Πρακτικό Ι/29-11-2012 αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

                                     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι  
Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας»  (αρ. διακήρυξης: 
6/2012).  
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 29η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 2/67/20-1-
2012,απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την αρ. 6/2012 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 
98790/3544/02-11-2012), µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».  

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
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1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2) Χριστοδούλου Φωτεινή, Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

4)  Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου και ∆υτ. Μακεδονίας. 

5)  Γιαµάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου  Πρέβεζας. 

Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθµησε τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια 
παρουσία των διαγωνιζοµένων προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους, 
ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
Από τους διαγωνιζόµενους κατατέθηκαν τα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
1 ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
 Αριθµ: 22072 /28-11-12 
 Ποσό: 750,00  € 

Κατατέθηκε  
και είναι πλήρης  

 
2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ 

 ΑΤΕ bank 
 Αριθµ: 912/28-11-12 
 Ποσό :  6.250,00  € 

Κατατέθηκε  
και είναι πλήρης 

 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν όλα τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά από την αρ. 6/2012 διακήρυξη.   

2.  Τεχνικές προδιαγραφές 
Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων 

προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται 
στο Παράρτηµα Α΄ της ανωτέρω διακήρυξης. Η επιτροπή µετά τον παραπάνω έλεγχο κρίνει 
αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν 
τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τα προσφερόµενα είδη. 

3.   Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Έπειτα από τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και 
δεδοµένου ότι από το ύψος των κατατεθεισών εγγυητικών επιστολών προκύπτει ότι από τους 
διαγωνιζόµενους δεν έχουν υποβληθεί  προσφορές για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών 
του  παρόντος διαγωνισµού, η επιτροπή αποφάσισε να προβεί και στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών, ώστε έχοντας συνολική εικόνα των προσφορών να αποφανθεί ως 
προς την έκβασή του.  

 
Οι οικονοµικές προσφορές που υποβλήθηκαν καταγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΙ∆ΟΣ 

(Ποσοστό έκπτωσης στα % 
επί της µέσης 

διαµορφούµενης τιµής) 

Συνολικό       
Ποσό        

Προσφοράς 

1 ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Λιπαντικά - 
17.343,00 € 
(µε φ.π.α.) 

2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ Πετρέλαιο Κίνησης 0,00 % - 

 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των ανωτέρω υποβληθεισών 

προσφορών προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 
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� Η οικονοµική προσφορά  της ατοµικής επιχείρησης «ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», η 
οποία αφορά την προµήθεια λιπαντικών, υπερβαίνει την αντίστοιχη 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη (άρθρο 1 παρ. ΙΙ της διακήρυξης) κατά ποσοστό 15,60 %.  

� Η προσφορά της ατοµικής επιχείρησης «ΣΜΠΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ»  αφορά µόνο την 
προµήθεια του είδους: Πετρέλαιο κίνησης.  

� ∆εν υποβλήθηκαν προσφορές για τα είδη:  
1) Πετρέλαιο θέρµανσης και  
2) Βενζίνη. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και  αφού ελήφθησαν υπόψη: 

1. Οι  διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Π∆ 118/2007 (Κριτήρια ανάθεσης - αξιολόγηση 
προσφορών). 

2. Οι  διατάξεις του άρθρου 21 παρ. η του  Π∆ 118/2007 (Κρίσεις αποτελεσµάτων 
διαγωνισµού). 

3. Το άρθρο 1 παρ. ΙΙ της αρ. 6/2012 διακήρυξης (Αντικείµενο της προµήθειας), στο οποίο 
αναφέρονται οι ποσότητες και η προϋπολογιζόµενη δαπάνη συνολικά και ανά  είδος, των 
προς προµήθεια ειδών. 

4. Το γεγονός ότι η προϋπολογιζόµενη δαπάνη προµήθειας λιπαντικών όπως αυτή 
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 παρ. ΙΙ της αρ. 6/2012 διακήρυξης σε συνάρτηση µε τις 
αναφερόµενες, προς προµήθεια, ποσότητες είναι υπερβολικά µειωµένη (περίπου είκοσι τοις 
εκατό) σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές των διαγωνισµών των τελευταίων ετών και εξ αυτού 
του λόγου όχι µόνο δεν υπήρχε επαρκής ανταγωνισµός αλλά και η µοναδική προσφορά 
που κατατέθηκε υπερβαίνει κατά 2.343,00 € τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, ήτοι 
ποσοστό 15,60 %. 

5. Το γεγονός ότι για το προς προµήθεια είδος: Πετρέλαιο Κίνησης, κατατέθηκε µόνο µία 
προσφορά.  

6. Το γεγονός ότι για τα προς προµήθεια είδη: 1) Πετρέλαιο Θέρµανσης και 2) Βενζίνη δεν 
κατατέθηκε καµία  προσφορά. 

 
Η επιτροπή εισηγείται: 

Την επανάληψη του διαγωνισµού για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, µε 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και ειδικότερα την αύξηση της προϋπολογιζόµενης 
δαπάνης για τα λιπαντικά, τουλάχιστον κατά 17 % ή την αντίστοιχη µείωση των προς 
προµήθεια ποσοτήτων αυτών. 
 

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 35/1455/07-12-2012) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/29-11-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού 
της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο 
(ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή εισηγείται «Την επανάληψη του διαγωνισµού για το 
σύνολο των προς προµήθεια ειδών, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και 
ειδικότερα την αύξηση της προϋπολογιζόµενης δαπάνης για τα λιπαντικά, τουλάχιστον 
κατά 17 % ή την αντίστοιχη µείωση των προς προµήθεια ποσοτήτων αυτών».  

− Εγκρίνει την επανάληψη του ως άνω ανοιχτού διαγωνισµού, µε τροποποίηση των όρων 
της διακήρυξής του, στο άρθρο 1, παρ. ΙΙ και ειδικότερα τη µείωση των προς προµήθεια 
ποσοτήτων λιπαντικών, ως κατωτέρω: 
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ΕΙ∆ΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                       
(ΣΕ ΛΙΤΡΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                             
(ΜΕ ΦΠΑ) 

Λάδια Κινητήρα 2.000 

Λάδια Συστήµατος µετάδοσης κίνησης 500 

Λάδια Υδραυλικού συστήµατος 1.000 

Λάδια Οδοντωτών τροχών και αξόνων 200 

Γράσο λιπάνσεως 300 

15.000,00 

 

− Εγκρίνει τους όρους της τροποποιηµένης διακήρυξης, του επαναληπτικού ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», για 
το έτος 2013 συνολικού προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ ( € 185.000,00 για 
καύσιµα κίνησης και θέρµανσης και € 15.000,00 για λιπαντικά), που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 1511 & 1512), όπως η διακήρυξη αυτή, µε τα Παραρτήµατά της, συντάχθηκε από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 107517/3858/03-
12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει τη διεξαγωγή του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ύστερα από 
συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης, λόγω του επείγοντος, προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά 
οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας σε καύσιµα θέρµανσης και να 
εξασφαλισθεί κυρίως η λειτουργία των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 
έργου, από την αρχή του νέου 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, 
για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων 
∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB» 
προϋπολογισµού € 44.930,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 107689/495/04-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 108140/4142/04-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
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οποία αναφέρονται τα εξής: « …..  Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού 
προγράµµατος Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και ειδικότερα στο Π.∆.Ε. της Περιφέρειας 
Ηπείρου Σ.Α.ΕΠ. 3188 ΤΡΟΠ. 0 /15-6-2012  της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ενταχθεί έργο 
µε τίτλο “RE.HERB” (“Recording, documentation, promotion and distribution of the 
aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products”). Σε αυτό το 
συγχρηµατοδοτούµενο έργο η Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός 
εταίρος µε συνολικό προϋπολογισµό 173.000 €. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Το έργο “ RE.HERB ” αποτελεί τη συνεργασία 5 εταίρων, 
δηµόσιων φορέων και εκπαιδευτικών οργανισµών, που εργάζονται από κοινού µε στόχο 
την καταγραφή, τεκµηρίωση και ανάδειξη των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών και 
δένδρων που ενδηµούν στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας. Ο στόχος 
αυτός θα επιτευχθεί µε τη συστηµατική και επιστηµονική καταγραφή τους σε κατάλογο 
καθώς και την τεκµηρίωση ιστορικών, λαογραφικών στοιχείων, παραδοσιακών χρήσεων, 
φαρµακευτικών ιδιοτήτων, µεθόδων παραγωγής, συντήρησης, και διανοµής των προϊόντων 
αυτών. Επιπρόσθετα το έργο περιλαµβάνει τη διενέργεια έρευνας για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των καταγεγραµµένων αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών και 
δένδρων µε στόχο τον εµπλουτισµό της παροχής έγκυρων συµβουλευτικών υπηρεσιών 
προς τους παραγωγούς, τους διανοµείς και τους καταναλωτές, όπως για παράδειγµα η 
δυνατότητα διεθνούς κατοχύρωσης των παραδοσιακών αγαθών της περιοχής, µε σηµαντικά 
οφέλη για την εθνική και τοπική οικονοµία. Για την έγκαιρη και καλύτερη υλοποίηση και 
παρακολούθηση του ανωτέρου έργου καθώς και για την υλοποίηση των δράσεων 
δηµοσιότητας και διάχυσης της πληροφορίας προτείνεται η πρόσληψη ενός έµπειρου 
εξωτερικού συνεργάτη, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη αίτηση χρηµατοδότησης, µε 
προϋπολογισµό 44.930,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Με βάση τα παραπάνω και 
προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της προτεινόµενης 
παροχής υπηρεσίας του θέµατος παρακαλούµε για την κατάρτιση διακήρυξης πρόχειρου 
διαγωνισµού επιλογής αναδόχου. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί από τις επιτροπές σύµφωνα 
µε την αριθµ. 24/989/30-08-2012 απόφασης της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου……». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 35/1456/07-12-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και 
∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB” (Recording, documentation, promotion and distribution of 
the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products)» προϋπολογισµού € 44.930,00 
µε ΦΠΑ, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. 
Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 107689/495/04-12-2012 εισήγηση 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα 
- Ιταλία 2007-2013» και ειδικότερα στο Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου Σ.Α.ΕΠ. 3188 ΤΡΟΠ. 
0 /15-6-2012 της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ενταχθεί έργο µε τίτλο “RE.HERB” (“Recording, 
documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and 
plant products”). Στο ως άνω συγχρηµατοδοτούµενο {κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε)} έργο, η 
Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος, µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 173.000,00 µε επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Οι συγκροτηθείσες, µε την αριθµ. 24/989/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
Επιτροπές α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών β) Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών και 
γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για συµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
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της Π.Ε. Πρέβεζας µε προϋπολογισµό µέχρι € 60.000,00 (πρόχειρος διαγωνισµός) για το έτος 
2012,  
θα αποτελέσουν και τις Επιτροπές για τη διενέργεια, παραλαβή, Αξιολόγηση ενστάσεων και 
προσφυγών του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και 
∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB”». 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, χριστουγεννιάτικης συναυλίας µε τη 
φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ και φιλαρµονική από την Κέρκυρα, 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. 
1610/03-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε το αρ. πρωτ. 107466/4095/03-12-
2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µεγάλης χριστουγεννιάτικης 
συναυλίας µε τη φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ και φιλαρµονική από την Κέρκυρα προς τιµή του 
νέου Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 
9 ∆εκεµβρίου και ώρα 18:00 στο Πνευµατικό κέντρο της Μητρόπολης στην Πρέβεζα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1457/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, χριστουγεννιάτικης 
συναυλίας µε τη φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ και φιλαρµονική από την Κέρκυρα προς τιµή του 
νέου Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 9 
∆εκεµβρίου στο Πνευµατικό κέντρο της Μητρόπολης στην Πρέβεζα . 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει τον πολιτισµό, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους 
της περιοχής να απολαύσουν την µουσική σπουδαίων  συνθετών από τη φιλαρµονική της 
πόλης που είναι ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους. Εξάλλου το ρεπερτόριο είναι τέτοιο ώστε να 
µπορούν να το παρακολουθήσουν και λιγότερο µυηµένοι σε αυτό το είδος της µουσικής.  
Επίσης είναι καλλιτεχνική εκδήλωση  που καλλιεργεί τη µουσική παιδεία, µυεί το κοινό και 
ιδιαίτερα τους νέους στην οργανική µουσική και προσφέρει µουσικά ακούσµατα στους 
συµπολίτες µας. Η προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ γιατί τα ακούσµατα 
είναι οικεία σε ευρύτερο κοινό. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.200,00 για την κάλυψη των δαπανών της 
εκδήλωσης, ήτοι για την αµοιβή της φιλαρµονικής ΟΡΦΕΑΣ, η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 
071, ΚΑΕ 9779 του προϋπολογισµού 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και 
αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 108543/2169/05-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108615/4169/05-12-2012 στον φάκελο 18/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε 
Κ.Α 2010ΕΠ03000014 και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία 
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εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 108537/2168/05-12-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1458/07-12-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α 2010ΕΠ03000014, µε 
τίτλο «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου 
Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 108543/2169/05-12-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
108537/2168/05-12-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΜΨ7Λ9-ΞΨΒ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση µετακίνησης του Ευαγγέλου Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε ηµερίδα εργασίας της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδος, µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

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 της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε από 05-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 108692/4171/05-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Ευαγγέλου Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε ηµερίδα εργασίας της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδος, µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

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 της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
υπαλλήλου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 28-11-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1459/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Ευάγγελου Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα, από 5 έως 07-12-2012 για 
τη συµµετοχή του σε ηµερίδα εργασίας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, µε αντικείµενο 
την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 246,20 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0711). 
.................................................................................................................................................... 
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: Β4ΜΨ7Λ9-ΞΨΒ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση µητρώων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 
συνολικά για την Περιφέρεια Ηπείρου. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
108657/8305/05-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108693/4172/05-12-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται κατόπιν αιτήµατος της 
∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου την έγκριση ποσού 5.000,00 €  για την 
εκτύπωση µητρώων εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων συνολικά για την Περιφέρεια 
Ηπείρου (Κανονισµός 21/2004).  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1460/07-12-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 5.000,00 για την εκτύπωση µητρώων εκµεταλλεύσεων 
αιγοπροβάτων (Κανονισµός 21/2004) συνολικά για την Περιφέρεια Ηπείρου, µε µέριµνα του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού σε συνεργασία µε την ∆/νση Κτηνιατρικής, 
σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 292 ΚΑΕ 5244 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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια υλικών για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού 
του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

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 Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 108689/10864/05-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108712/4173/05-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής «… Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
συντήρηση ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου, εντός των ορίων της 
Περιφέρειάς µας, κρίνεται απαραίτητη η προµήθεια µικροϋλικών, τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν από το συνεργείο για την εκτέλεση των προγραµµατισµένων, εργασιών 
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συντήρησης. Για να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε την προµήθεια αυτή, στην καλύτερη 
τιµή, ζητήσαµε προσφορές από εταιρείες που εµπορεύονται ηλεκτρολογικό υλικό. 
Εξετάζοντας τις (3) τρεις προσφορές που µας δόθηκαν, τις οποίες και σας επισυνάπτουµε, 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως η πιο συµφέρουσα προσφορά, από οικονοµικής 
πλευράς, έχει δοθεί από την εταιρεία Β.ΚΑΥΚΑΣ.Α.Ε. και ανέρχεται στο ποσό των 887,94 
€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Παρακαλούµε να εγκρίνεται, το συντοµότερο δυνατό, 
την προµήθεια των υλικών που περιγράφονται στη συγκεκριµένη προσφορά, καθώς η 
δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραµµα ΣΑΕΠ030, ονοµασία έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ 
∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», µε κωδικό 2008ΕΠ03000016….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1461/07-12-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 887,94 µε ΦΠΑ για την προµήθεια υλικών τα οποία 
θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης του 
ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, από την εταιρεία µε 
την επωνυµία «Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», της οποίας η προσφορά είναι η συµφερότερη οικονοµικά 
µεταξύ αυτών που συνέλλεξε η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ030 Ηπείρου, µε κωδικό 
2008ΕΠ03000016 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 35/2012 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 επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 108542/4155/05-12-2012 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 απευθείας ανάθεσης, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών 
υλικών», προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 109361/4433/07-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου», για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών 
υλικών». 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
109615/8398/07-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 109751/4180/07-12-2012 
στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «….. 
έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, από τον ΦΩΤΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ, Ηλεκτρολόγο Ε.∆.Ε., για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας : Προµήθεια µετασχηµατιστή και 
λοιπών υλικών», προϋπολογισµού 20.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης 
και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 109361/4433/07-12-2012 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν τα εξής: «Έχουµε διατυπώσει, σε 
προηγούµενες αποφάσεις, τη θέση µας για τις απευθείας αναθέσεις. Επί του 
συγκεκριµένου θέµατος, συµφωνούµε, λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών και του 
"επείγοντος" του έργου». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 35/1462/07-12-2012) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στον ΦΩΤΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Ηλεκτρολόγο Ε.∆.Ε., της 
εκτέλεσης του υποέργου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – 
Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών», προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου», βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνικές 
προδιαγραφές, προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 1096151/8398/07-12-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω εργολήπτη, για την προµήθεια 
µετασχηµατιστή και λοιπών υλικών, για την αποκατάσταση του αντλιοστασίου αποστράγγισης 
Στρογγυλής – Πέτρας, ποσού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια 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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