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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/17-12-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) 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. 111953/4271/13-12-2012 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 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. 
111953/4271/13-12-2012 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).    

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

1. Κατάρτιση σχεδίου της 5ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για 
το έτος 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 
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2. Απόφαση επί της από 15-11-2012 ένστασης του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού 
Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της σιωπής 
απόρριψης από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η της από 30-10-2012 ειδικής δηλώσεώς του περί διακοπής των 
εργασιών. 

3. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική µελέτη οδού Νιάρχου», προεκτιµώµενης αµοιβής 
1.050.025,43 € (µε Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε 
ΚΑ2006ΜΠ01830003, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών «DKND 
ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», 
µέχρι την 31-12-2013. 

4. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης 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». 

5. Έγκριση της τοπογραφικής και κτηµατολογικής µελέτης της αρχικής σύµβασης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου 
Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81€ (µε 
Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 2008M1101830002, µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., ∆ιακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’. 

6. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο ∆.∆. Μουσιωτίτσας», 
αναδόχου Ευγένιου Παππά Ε.∆.Ε. 

7. Απόφαση επί της από 01-11-2012 ένστασης της σύµπραξης µελετητών ΣΥΝΟΡΟ ΕΤΕ, κατά 
του από 08-10-2012 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής του αρθρ. 32 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ-
42/Α/22-2-05) και της από 07-10-2012 έγκρισής του, που αφορά την µελέτη «Μελέτη 
Κτηµατογραφικής Αποτύπωσης – Πολεοδόµησης και πράξης εφαρµογής Αµπελειάς ∆ήµου 
Ιωαννιτών». 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή 
µικρού αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», αναδόχου Πέτρου 
Παπαϊωάνου Ε.∆.Ε, µέχρι την 02-04-2013. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 31-12-2013. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι - Αετοµηλίτσας», αναδόχου Φώτου 
∆ηµόκριτου, µέχρι την 19-09-2013. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», 
αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-03-2013. 

12. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», 
προϋπολογισµού  € 85.000,00 µε ΦΠΑ.  

13. Καθορισµός της ανά ώρα αποζηµίωσης ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για το έτος 
2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

14. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 29-11-2012, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 106009/4481/29-11-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
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Ιωαννίνων, για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα 
καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

15. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 04-12-2012, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 108739/4575/05-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για 
την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα 
(χιονοπτώσεις) που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

16. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 
97432/4071/29-10-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ιωαννίνων και της αριθµ. 
34/1380/28-11-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

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

18. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε Ιωαννίνων) ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 19-12-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη 
συζήτηση της από 20-12-2009 αίτησης ακύρωσης του Αθανασίου Παππά του Γεωργίου, κατά 
1) του Νοµάρχη Ιωαννίνων 2) του ∆ήµου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων και 3) της αριθµ. 
8063/19-08-2009 απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων περί τροποποιήσεως του εγκεκριµένου 
ρυµοτοµικού σχεδίου επέκτασης Ελεούσας του ∆ήµου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων στο 
οικοδοµικό τετράγωνο 54. 

19. Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

20. Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
χώρου παραµονής πιστών οδήγησης – προµήθεια υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 
20.000,00 € µε ΦΠΑ. 

21. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/12-12-2012 (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής & 
οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2013. 

22. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-12-2012 (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», 
προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ. 

23. Έγκριση δαπάνης για την ρύθµιση και εξόφληση της 1ης δόσης οφειλής της Περιφέρειας 
Ηπείρου στη ∆.Ο.Υ. Α΄ Ιωαννίνων. 

24. Έγκριση µετακίνησης του Ευαγγέλου Σιώτου, υπαλλήλου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη της ∆/νσης Χωροταξίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

25. Έγκριση παράθεσης δεξίωσης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

26. Έγκριση έκδοσης του περιοδικού «ΦΗΓΟΣ» της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης. 

27. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. 
ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.». 

28. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Πρωτοχρονιάς 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας. 
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29. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για 
την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, 
ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του 
τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

30.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

31. Έγκριση παράτασης της από 26-10-2012 σύµβασης για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

32. Έγκριση του Πρακτικού Ι/11-12-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  

33. Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών 
και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

34. Έγκριση του από 06-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013 και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

35. Έγκριση ανάθεσης διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, µετά από λήψη κλειστών 
προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013. 

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

37. Έγκριση ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το χρονικό 
διάστηµα από 11-09-2012 έως 30-06-2013.  

38. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπαλλήλου του Τµήµατος 
Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντίνου Περδικάρη, στην Αθήνα, για παράσταση στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). 

39. Έγκριση δαπανών για τις ανάγκες της εκδήλωσης κοπής πίτας στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας. 

40. Έγκριση δαπανών προµήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισµού στα πλαίσια του προγράµµατος της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της 
ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου». 

41. Έγκριση του από 13-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Πύκνωση 
αρδευτικού δικτύου Υψηλής Ζώνης Λάµαρης Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 46.000,00 
µε ΦΠΑ. 

42. Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το 
σχολικό έτος 2012-2013. 

43. Έγκριση συνέκδοσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του λευκώµατος «Τα Πετρογιόφυρα της 
Ηπείρου» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

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

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µέχρι την 31-05-2013. 
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2. Έγκριση δαπάνης για την κοινωνική δράση “Epirus Friendly Shopping” της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, 
«Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και 
Ωροπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συµπληρωµατικές εργασίες 
αποκατάστασης κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από 
επαρχιακή οδό Άρτας - Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου, 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-06-2013.   

6. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στη Αθήνα, από 
18 έως 19-12-2012 για τη συµµετοχή του στην «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 
2014-2020 - Οµάδα εργασίας :Παρακολούθηση & Αξιολόγηση – Σύστηµα ∆ιαχείρισης & 
Ελέγχου» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, στη 
Αθήνα, από 17 έως 18-12-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του στην 
ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020- Οµάδα εργασίας: 
Παρακολούθηση & Αξιολόγηση - Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου». 

8. Έγκριση δαπάνης ποσού € 5.435,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
στο όνοµα του Γεωργίου Ντόµου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Άρτας, που αφορά στην πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 των οχηµάτων της Π.Ε. 
Άρτας.  

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 07-12-2012 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 της 5ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
για το έτος 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 αριθµ. 18/78/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού 
έτους 2012. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111626/8525/13-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αριθµ. πρωτ. 111750/4267/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
η Υπηρεσία, εισηγείται την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων Οικ. 
Έτους 2012, όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, λαµβάνοντας υπόψη: 1) Την ανάγκη 
αυξοµείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιµετώπιση διαφόρων δαπανών, 2) Τις 
επί µέρους εισηγήσεις και τα φύλλα µεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας και 
Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του σχεδίου 
της 5ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2012, όπως 
υποβλήθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1463/17-12-2012) 

− Καταρτίζει το σχέδιο της 5ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού 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  

− Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 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, οι οποίες 
καταψηφίζουν την 5η Αναµόρφωση του προϋπολογισµού και κατέθεσαν την άποψή τους επί 
του θέµατος, η οποία έχει ως εξής: «Στην 5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειάς µας, παρότι αναγνωρίζουµε επί µέρους αιτιολογήσεις για δαπάνες, 
διαπιστώνουµε ότι και πάλι δεν οδηγεί σε αναθεώρηση τέτοια που να µπορεί να πλησιάσει την 
πραγµατικότητα.»  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, Περιφερειακός Σύµβουλος της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» σηµειώνοντας ότι µε την 5η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του 2012, γίνονται πλέον πιο εµφανή τα προβλήµατα της κατάρτισής του, 
και επιβεβαιώνεται πλήρως η τοποθέτησή του κατά τη συζήτηση της κατάρτισης του σχεδίου 
του προϋπολογισµού του 2012 στη σχετική αριθµ. 31/945/18-11-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, όταν είχε εκφράσει τις έντονες αντιρρήσεις του και είχε τοποθετηθεί 
ως εξής: «Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός αποδεικνύει περίτρανα ότι µε τον «Καλλικράτη», 
η Περιφερειακή ∆ιοίκηση είναι ένας ακόµη αντιλαϊκός κρίκος του κρατικού µηχανισµού. Ο 
προϋπολογισµός κινείται στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της λιτότητας και των 
µνηµονιακών περικοπών, µε αποτέλεσµα, έργα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις λαϊκές 
ανάγκες, να παραπέµπονται στις καλένδες. Οι Κ.Α.Π. είναι ελάχιστοι, καλύπτουν κυρίως τη 
µισθοδοσία και περικόπτονται πιστώσεις για συντήρηση αρδευτικών, εγγειοβελτιωτικών και 
αντιπληµµυρικών έργων, συγκοινωνιακών έργων, αντιπυρικής και δασικής προστασίας, 
σχολικής στέγης κ.α. Ο αναπτυξιακός πόρος είναι για κοροϊδία. Οι περισσότερες δαπάνες 
είναι ανελαστικές, δηλ. µισθοί, ενοίκια, καθώς και έργα ενταγµένα χρόνια πριν, που λόγω 
έλλειψης χρηµατοδότησης ή πιστώσεων «σέρνονται». Μεγάλες περικοπές έχουµε και στις 
τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, σε καύσιµα, λιπαντικά, κεφαλαιακό εξοπλισµό, γεγονός που 
δεν µας βρίσκει σύµφωνους. ∆ραστική µείωση επενδύσεων έχουµε και για έργα που 
εκτελούνται από διάφορα Υπουργεία, µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τον 
χαρακτηρίζουµε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ελεγχόµενης χρεοκοπίας για τις ανάγκες των 
εργαζοµένων, των µικροεπαγγελµατιών, των εµπόρων, των αγροτών και συνολικά των λαϊκών 
στρωµάτων». 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
   ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 5η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού  Εσόδων-Εξόδων  
Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2012 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την ανάγκη αυξοµείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιµετώπιση διαφόρων δαπανών 
2. Τις επί µέρους εισηγήσεις και τα φύλλα µεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας, 

εισηγούµεθα την 5η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου  Οικ. Έτους 2012. 
Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 

 
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
2012+ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

95.309.374,06 64.053,79 123.587,00  95.497.014,85 
 
ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
     
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
2012+ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
107.925.043,15 64.053,79 1.034.078,18 910.491,18 108.112.683,94 

 Ύστερα από τις παραπάνω αυξοµειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική ∆ιαµόρφωση 
του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2012 έχει ως εξής: 
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο ∆ Ω Ν:       95.497.014,85              
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν:     108.112.683,94         
 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:      12.615.669,09            
 
                                                                                        ΙΩΑΝΝΙΝΑ   12/12/2012 
 
                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
                                                                                      
                                                                                          ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Απόφαση επί της από 15-11-2012 ένστασης του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά 
του ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά 
της σιωπής απόρριψης από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η της από 30-10-2012 ειδικής δηλώσεώς του 
περί διακοπής των εργασιών.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την από 15-11-2012 ένσταση του Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού 
Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της σιωπής 
απόρριψης από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της από 30-10-2012 ειδικής δηλώσεώς του 
περί διακοπής των εργασιών του έργου και κάθε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης και 
παράλειψης. 
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Ειδικότερα ο ανάδοχος στην ως άνω από 15-11-2012 ένστασή του, ζητά να γίνει αυτή 
δεκτή και να ακυρωθούν και εξαφανισθούν οι προσβαλλόµενες διοικητικές πράξεις και 
παραλείψεις, για τους αναφερόµενους στο ιστορικό της ένστασης λόγους, στην οποία 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« …….  -Στις 30-10-2012 υπέβαλα αρµοδίως την υπό ιδία ηµεροµηνία ειδική δήλωση µου 
περί διακοπής των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας , λόγω µη πληρωµής της εγκριθείσας 
2ης πιστοποίησης. Η ανωτέρω δήλωση µου περιείχε όλα τα απαιτούµενα από την διάταξη του 
άρθρου 62 Ν.3669/2008 στοιχεία και ήταν ουσιαστικά βάσιµη , ως εκ τούτου δε έπρεπε να 
γίνει δεκτή. Παρά ταύτα όµως η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν εξέδωσε απόφαση επί της εν 
λόγω δηλώσεως µου εντός της δεκαηµέρου προθεσµίας που τάσσεται σχετικώς από την 
διάταξη του άρθρου 62 παρ.4 του Ν.3669/2008 , µε αποτέλεσµα αυτή να απορριφθεί 
σιωπηρώς και βέβαια εντελώς αναιτιολογήτως, αν και θα έπρεπε να γίνει δεκτή ως νόµω και 
ουσία βάσιµη. 
- Επειδή η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
και µε ρητή επιφύλαξη των εν γένει δικαιωµάτων µου 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ: Να γίνει δεκτή η παρούσα και να διαταχθούν τα νόµιµα. Να ακυρωθούν και 
εξαφανισθούν για τους εις το ιστορικό αναφερόµενους λόγους οι προσβαλλόµενες 
διοικητικές πράξεις και παραλείψεις. Να κληθώ να παραστώ κατά την εξέταση της παρούσας, 
προκειµένου να εκθέσω και προφορικώς τις απόψεις µου.…….».   
………………………………………………………………………………………………………… 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103540/10289/06-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 109083/4175/06-12-2012 στον φάκελο 18/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, αναφέροντας επί λέξει τα εξής:  

« …….  Α. ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 
1. Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου του θέµατος υπογράφηκε στις 28-04-2011 και 

οριζόταν ηµεροµηνία περαίωσης η 25-10-2011. 
2. Με την αριθ. 36/1067/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιστροπής/Π.Η. εγκρίθηκε 

1η παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών έως την 30-03-2012. 
3. Με την αριθ. 10/363/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε τη 

παράταση προθεσµίας περαίωσης εργασιών έως την 30-06-2012. 
4. Με την αριθ. 22/894/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η. εγκρίθηκε 3η 

παράταση προθεσµίας περαίωσης λεργων έως 30-09-2012. 
5. Η ∆/σα Υπηρεσία απέστειλλε την µε αριθ. ΟΙΚ. 84126/8341/18-2012 ειδική πρόσκληση 

(παραλήφθηκε από τον ανάδοχο στις 21-09-2012) µε την οποία τηρήθηκε η εκτέλεση 
εργασιών επανεπίχωσης σε όλο το ύψος του πρανούς στη θέση Β της Τεχνικής Περιγραφής 
του έργου. 

6. Επειδή ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στην παραπάνω ειδική πρόσκληση, η ∆/σα 
Υπηρεσία εξέδωσε την αριθ. 92401/9122/15-10-2012 απόφαση µε την οποία κήρυσσε 
έκπτωτο τον ανάδοχο (παραλήφθηκε από τον ανάδοχο στις 05-11-2012). 

7. Στις 30/10/2012 ο ανάδοχος υποβάλλει Ειδική ∆ήλωση διακοπής εργασιών της εργολαβίας 
του θέµατος λίγω µη πληρωµής τις εγκριθείσας της πιστοποίησης. 

8. Με την παρούσα προς εξέταση ένστασή του, ο ανάδοχος ενίσταται στη κατά την άποψή 
του, σιωπηρή απόρριψη της δήλωσης του για διακοπή εργασιών. 

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η εξέταση και τυχόν αποδοχή του σχετικού αιτήµατος του ανάδοχου (για διακοπή των 

εργασιών), στερείται κάθε νοήµατος, δεδοµένου ότι η ηµεροµηνία περαίωσης του έργου είχε 
παρέλθει (ηµεροµηνία περαίωσης: 30/09/2012 ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος: 30/10/2012), 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 11 - 

δεν είχε δοθεί παράταση και είχε είδη εκδοθεί απόφαση έκπτωσης του αναδόχου ο οποίος και 
ανεζητείτο για να του κοινοποιιθεί η παραπάνω αναφερόµενη έκπτωση. 

Είναι προφανές ότι η ειδική δήλωση διακοπής είναι προσχηµατική και αποσκοπεί σε 
προσπάθεια εξεύρεσης επιχειρηµάτων για την αναίρεση της απόφασης έκπτωσης. 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την απόρριψη της ένστασης του ανάδοχου. .…….».   
………………………………………………………………………………………………………… 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να ζητηθεί 
γνωµοδότηση του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµητρίου Στάθη, επί των θεµάτων 
που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει 
ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της.. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1464/17-12-2012) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 15-11-2012 ένστασης του 
Γεωργίου Φάκου, αναδόχου του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και 
προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Κοζάνης», κατά της σιωπής απόρριψης από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η της από 30-10-
2012 ειδικής δηλώσεώς του περί διακοπής των εργασιών και  

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε την αρ. πρωτ. 
103540/10289/06-12-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα 
(εισήγηση της Υπηρεσίας, ένσταση του αναδόχου)}, στη Νοµική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να 
γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η 
Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί 
στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική µελέτη οδού Νιάρχου», προεκτιµώµενης αµοιβής 
1.050.025,43 € (µε Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε 
ΚΑ2006ΜΠ01830003, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών «DKND 
ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», µέχρι 
την 31-12-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 110793/11074/11-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 111073/4241/11-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα: Α) 
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την από 08-10-2012, µε αριθ. DKND 272, αίτηση του αναδόχου, Β) τη θετική οµόφωνη 
γνωµοδότηση του  Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ 
της έγκρισης χορήγησης 2ης Παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
µέχρι 31-12-2013, κατά την από 24-10-2012 σύσκεψη του και Γ) την υπ. αριθ. 4934/22-11-
2012 ∆ιατύπωση Γνώµης της  Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περ. Ηπείρου για την 
Τροποποίηση Σύµβασης (Προέγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης)  

και σύµφωνα µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται, σ’ εφαρµογή των προβλεπόµενων στο άρθρο 
27 παρ.3 του Ν.3316/2005, τη χορήγηση της αιτούµενης 2ης παράτασης προθεσµίας εκπόνησης 
της µελέτης του θέµατος «…..µέχρι 31-12-2013, άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου, και χωρίς να 
µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της µελέτης, όπως αυτοί 
προβλεπόταν στην σύµβαση. ∆ηλαδή για το χρονικό διάστηµα αναµενόµενης έγκρισης της 
ΜΠΕ για 4-5µήνες περίπου και εν συνεχεία την συνέχιση των υπολοίπων µελετών των 
φάσεων Γ,∆,Ε, για το καθαρό προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα σύνταξη τους εντός 9 µηνών», 
έχοντας υπόψη τα εξής: 

«…. 7) Με την αριθ. 888/16-06-2011 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η, εγκρίθηκε η 1η παράταση της 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-04-2012, χωρίς µεταβολή των 
καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης και 
8) Ο ανάδοχος µε την από 30/04/2012 αίτησή του µε εταιρικό αρ. πρωτ. D.K.N.D.–257, 
υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου εκπόνησης των 
υπολειπόµενων σταδίων της µελέτης, κατά το χρόνο ο οποίος προβλέπεται στο εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα, µετά την έγκριση της Περιβαλλοντικής µελέτης, ήτοι ένα έτος, δηλαδή µέχρι 
τις 30-4-2013, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (καθυστέρηση στις 
διαδικασίες επανυποβολής και έγκρισης της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης). 
9) Συντάχθηκε η υπ. αριθ. 40840/4014/18-05-2012 Εισηγητική έκθεση γνωµοδότησης για την 
χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης του θέµατος µέχρι 
30-4-2013. 
10) Κατόπιν εξέτασης του θέµατος στην από 27-9-2012 σύσκεψη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εκδόθηκε σχετικής γνωµοδότηση για το 
υπ. Αριθ. 2ο Θέµα της Η.∆. που αφορούσε τα ανωτέρω αίτηµα, σύµφωνα µε την οποία 
ζητούνταν η αναβολή η ουσιαστική συζήτηση του θέµατος χορήγησης παράτασης για την 
µελέτη του θέµατος, προκειµένου να προσκοµιζόταν στο συµβούλιο επικαιροποιηµένη 
εισήγηση ως προς την ηµεροµηνία σύνταξή της. 
11) Ο ανάδοχος µε την από 08/10/2012 αίτησή του µε εταιρικό αρ. πρωτ. D.K.N.D.–272, 
υπέβαλε στην Υπηρεσία αναθεωρηµένη αίτηση για χορήγηση 2ης παράτασης του χρόνου 
εκπόνησης των υπολειπόµενων σταδίων της µελέτης, κατά το χρόνο ο οποίος προβλέπεται στο 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, µετά την έγκριση της Περιβαλλοντικής µελέτης, µέχρι τις 31-
12-2013, (4-6 µήνες ως εκτιµώµενος χρόνος για την έκδοση των Περιβαλλοντικών όρων και 9 
µήνες για την υλοποίηση των υπολειποµένων σταδίων της µελέτης) για λόγους που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητά του (καθυστέρηση στις διαδικασίες επανυποβολής και έγκρισης της 
Περιβαλλοντικής αδειοδότησης). 
12) Συντάχθηκε η  υπ. αριθ. 91151/8984/17-10-2012 εισήγηση προς το Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, για την εξέταση χορήγησης παράτασης 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης:  ΄΄Οριστική µελέτη οδού Νιάρχου΄΄ µέχρι 31-
12-2013. 
13) Κατόπιν εξέτασης του θέµατος στην από 24-10-2012 σύσκεψη του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εκδόθηκε σχετικής οµόφωνη 
γνωµοδότηση υπέρ της έγκρισης χορήγησης 2ης Παράτασης της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης της µελέτης, µέχρι 31-12-2013. 
14) Συντάχθηκε η  υπ. αριθ. 100577/10003/08-11-2012 εισήγηση προς την Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή Περ. Ηπείρου για την εξέταση χορήγησης προέγκρισης παράτασης 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης:  ΄΄Οριστική µελέτη οδού Νιάρχου΄΄ µέχρι 31-
12-2013. 
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15) Εκδόθηκε η υπ. αριθ. 4934/22-11-2012 ∆ιατύπωση Γνώµης της  Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περ. Ηπείρου για την Τροποποίηση Σύµβασης (Προέγκριση χορήγησης 
2ης Παράτασης) του Υποέργου [1] – Μελέτη : ́ ΄Οριστική Μελέτη Οδού Νιάρχου΄΄ της Πράξης 
[373943] : ́΄Οριστική Μελέτη Οδού Νιάρχου΄΄.  
Σύµφωνα µε την οποία διατυπώθηκε σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση της σύµβασης 
(προέγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης) του 1ου υποέργου – µελέτης : ΄΄Οριστική Μελέτη 
Οδού Νιάρχου΄΄ της Πράξης ΄΄Οριστική Μελέτη Οδού Νιάρχου΄΄ µε κωδικό ΟΠΣ 
΄΄373943́΄όπως προτείνεται µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης , ήτοι από 30-4-2012 σε 31-12-2013 δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό 
σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραµένουν 
όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση. 
Ζητώντας παράλληλα µετά την έγκριση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών, να 
αποσταλεί στην Υπηρεσία τους η έγκριση από την Προισταµένη Αρχή.  
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µελέτη οδοποιίας του δρόµου από κόµβο Βελισαρίου επί 
της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Αθηνών έως Πανεπιστήµιο- κόµβο Πεδινής σε µήκος περίπου 
4,5 χλµ., µε όλες τις υποστηρικτικές µελέτες (τοπογραφικές, περιβαλλοντικές, γεωλογικές, 
γεωτεχνικές, συγκοινωνιακές, υδραυλικές, στατικές τεχνικών, Η/Μ, σήµανσης κλπ), καθώς 
επίσης και την µελέτη των απαραίτητων τεχνικών έργων, µε στόχο την βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών του σηµαντικού για την περιοχή αυτού έργου, µε την µελέτη 
δρόµου διπλής κυκλοφορίας µε παράπλευρο δίκτυο εξυπηρέτησης. 
2. Στα πλαίσια της συναφθείσας σύµβασης και του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος της 
µελέτης, προβλέπεται η εκπόνηση των διάφορων µελετών σε πέντε φάσεις: 
 Α’ ΦΑΣΗ:  Προµελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ενηµέρωση Τοπογραφικών 
∆ιαγραµµάτων. 
 Β’ ΦΑΣΗ:  Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ολοκλήρωση Τοπογραφικών Εργασιών 
και Κτηµατογράφηση, Προµελέτη Οδοποιίας και κόµβων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, 
προκαταρτική επεξεργασία Τεχνικών έργων και Πρόγραµµα ερευνών. 
 Γ’ ΦΑΣΗ: Προµελέτη Τεχνικών Έργων, γεωτεχνικές εργασίες.    
 ∆’ ΦΑΣΗ:  1ο Στάδιο Οριστικών Μελετών, Οριστική µελέτη οδοποιίας-κόµβων, Οριστική 
Υδραυλική µελέτη, Σύνταξη Κτηµατολογίου και πράξεων Αναλογισµού, σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Ε΄ ΦΑΣΗ: 2ο Στάδιο Οριστικών µελετών, Οριστική µελε΄τη Τεχνικών Έργων, Οριστική 
µελέτη Ηλεκτροµηχανολογικών έργων, Μελέτη Σήµανσης & Σηµατοδότησης, σύνταξη 
Τευχών ∆ηµοπράτησης. 
3. Ο ανάδοχος αρχικά εκπόνησε εµπρόθεσµα τις µελέτες που περιλαµβάνονται στην Α’ ΦΑΣΗ 
ήτοι την Προµελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.Α) και την ενηµέρωση των 
Τοπογραφιών ∆ιαγραµµάτων. Η Π.Π.Ε.Α. του έργου έτυχε θετικής γνωµοδότησης µε το υπ.  
αριθ. πρωτ. 132096/5-11-2010 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε περίοδο ισχύς για 5 χρόνια. Και για 2 χρόνια για την 
υποβολή της ΜΠΕ. 
4. Στην συνέχεια ο ανάδοχος εκπόνησε τις µελέτες που περιλαµβάνονται στην  Β’ ΦΑΣΗ ήτοι 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Ολοκλήρωση Τοπογραφικών Εργασιών, Προµελέτη 
Οδοποιίας και κόµβων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, προκαταρτική επεξεργασία Τεχνικών 
έργων και Πρόγραµµα ερευνών, µετά την µε αριθ. πρωτ. οικ. 3075/14-12-2010 εντολή της 
∆/νουσας Υπηρεσίας της µελέτης. 
5. Η (Μ.Π.Ε) υποβλήθηκε αρχικά στις 11-3-2011 µε επανυποβολή στις 24-06-2011, και µετά 
τον έλεγχο και τις απαραίτητες συµπληρώσεις στάλθηκε στις 29-06-2011 στην Ε.Υ.ΠΕ. του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής για την αδειοδότηση του 
έργου. Ακολούθησε το µε αριθ. πρωτ. 201086/30-11-2011 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 
σχετικά µε την από 29-06-2011  υποβολή της Μ.Π.Ε.  του έργου του θέµατος, το οποίο 
παραλήφθηκε στις 10-1-2012 και σύµφωνα µε το οποίο ζητούνταν να γίνουν κάποιες 
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διορθώσεις στην ΜΠΕ. Πραγµατοποιήθηκαν οι σχετικές διορθώσεις και επανυποβλήθηκε η 
ΜΠΕ από την Υπηρεσία (∆.Τ.Ε.Π.Η.) στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ µε το υπ. αριθ. 2422/182/18-05-
2012. Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (υπ. Αριθ. 199823/21-6-2012 
έγγραφο) για υποβολή επιπρόσθετων 7 αντιγράφων της ΜΠΕ, ο Ανάδοχος προσκόµισε τα 
επιπρόσθετα αντίγραφα (DKND 264/20-7-2012), τα οποία ελέγχθηκαν, υπογραφήκανε και 
διαβιβάστηκαν από την Υπηρεσία (60288/5914/06-09-2012) στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ για 
διαβούλευση µε αρµόδιους φορείς, αναµένοντας σχετική απάντηση για την έγκριση της. Η 
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΚΑ µε το υπ. αριθ. 202287/8-10-2012 έγγραφό της 
διαβίβασε τον φάκελο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄Οδός 
Νιάρχου στα Ιωάννινα΄΄ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης.   
6. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η καθυστέρηση στην εκπόνηση της µελέτης οφείλεται στην 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου και συγκεκριµένα της έγκρισης της 
ΜΠΕ, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
7. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της µελέτης και προκειµένου να δοθούν οι σχετικές εντολές 
στον ανάδοχο, κατόπιν έγκρισης της ΜΠΕ, θα πρέπει να χορηγηθεί η αιτούµενη παράταση της 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ.3 του 
Ν.3316/2005 και να γίνουν τροποποιήσεις στο Τεχνικό ∆ελτίο, στο ∆ελτίο Παρακολούθησης 
Προόδου Πράξης του έργου καθώς και στην τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του έργου. 
… ». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε τη 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης του θέµατος, µέχρι την 30-06-2013. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 36/1465/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Οριστική µελέτη οδού Νιάρχου», προεκτιµώµενης αµοιβής 1.050.025,43 € 
(µε Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε ΚΑ2006ΜΠ01830003, και µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών «DKND ENGINEERS Ο.Ε./ DELCO ΕΠΕ - Ν. 
∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ/ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ», µέχρι την 30-06-2013, χωρίς να 
µεταβληθούν οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν 
στη σύµβαση, σύµφωνα µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε στο από 24-
10-2012 (Θέµα 5ο) Πρακτικό του, καθώς και βάσει της αριθµ. πρωτ. 4334/22-11-2012 σύµφωνης 
γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την τροποποίηση της 
σύµβασης, µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης. 

� 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης 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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την αριθ. 
35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. πρωτ. 30046/27-06-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία 
εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 78247/7750/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 111747/4266/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη τη σχετική γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και σύµφωνα µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται, σ’ εφαρµογή των 
προβλεπόµενων στο άρθρο 27 παρ.3 του Ν.3316/2005 τη χορήγηση της αιτούµενης 2ης 
παράτασης προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, «…..µέχρι 30-09-2013, άνευ 
υπαιτιότητας του αναδόχου, και χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε 
σταδίου της µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στην σύµβαση», έχοντας υπόψη τα εξής: 

«…. γ) Η  σύµβαση για την εκπόνηση της µελέτης υπογράφηκε τις 30-11-2005 µεταξύ του 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου Χαρίλαου Τάττη, ∆/ντή της ∆.∆.Ε./Π.Η. και του 
Κοσµά Φέσσα Οικονοµολόγου που εκπροσωπεί τον ανάδοχο.  
δ) Από το άρθρο 5 της σύµβασης προβλέπεται καθαρός χρόνος εκπόνησης  της µελέτης  δέκα 
τέσσερις (14) µήνες, και συνολικός χρόνος επίσης δέκα τέσσερις (14) µήνες, χωρίς να 
υπολογίζονται καθυστερήσεις για έγκριση των ενδιάµεσων σταδίων. 
ε)  Με την  αριθ. πρωτ. 4221/2137/09-07-2009 Απόφαση της ∆.∆.Ε./Π.Η. εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραµµα µε συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της µελέτης δέκα τέσσερις (14) µήνες. 
στ) Με την αριθ. 29/890/27-10-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου εγκρίθηκε η 1η παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 
30-09-2012, χωρίς µεταβολή των καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάµεσων σταδίων της 
µελέτης και µε την αρ. πρωτ. 40180/3956/16-05-2012 Απόφαση της Υπηρεσίας µας εγκρίθηκε 
το τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα. 
ζ) Ο ανάδοχος µε την από 04-09-2012 αίτησή του υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για 
χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης έως 30-09-2013 
και παράταση της τµηµατικής προθεσµίας κατά ένα (1) µήνα, για λόγους που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητά του ήτοι καθυστέρηση στην διαδικασία της οριοθέτησης της λίµνης, στην 
περιβαλλοντική χωροθέτηση (έγκριση της Π.Π.Ε.Α από την ∆/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας 
Ηπείρου) του έργου του πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου και στην καθυστέρηση λήψης της 
σχετικής εντολής εκπόνησης εργασιών του ενδιάµεσου σταδίου. 
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

1. Η προεκτιµώµενη και συµβατική αµοιβή της µελέτης ήταν αρχικά κατ’ αποκοπή  
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 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‘’,  
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 β) η µελέτη πεζόδροµου και ποδηλατοδρόµου περιµετρικά της λίµνης σε µήκος που να 
αντιστοιχεί στην 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. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της σύµβασης και το χρονοδιάγραµµα της µελέτης όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 40180/3956/16-05-2012 Απόφαση της Υπηρεσίας µας ήδη 
έχουν εκπονηθεί :  
 Α) Όλες οι τοπογραφικές εργασίες της αρχικής & συµπληρωµατικής  σύµβασης και µόλις 
πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριοθέτησης της λίµνης σ’ όλο το µήκος της. 
Β) Η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον δρόµο που θα συνδέει την περιοχή 
’’ΜΑΤΣΙΚΑ‘’ µε την οδό Παπανδρέου, και εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 3425/18-06-2008 
Π.Π.Ε.Α (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση) της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς  επίσης και η προµελέτη οδοποιίας του τµήµατος αυτού που 
εγκρίθηκε µε την µε αριθ. πρωτ. 1568/07-07-2009 Απόφαση της ∆.∆.Ε/Π.Η. 
Γ) Η προµελέτη οδοποιίας του πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου περιµετρικά της λίµνης σε όλο 
το διαθέσιµο µήκος, και η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου 
(Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση), η οποία υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα και στάλθηκε στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ στις 19-04-2010. Η Π.Π.Ε.Α εγκρίθηκε µε την 
αριθ. πρωτ.   9611/789/07-06-2011  Απόφαση της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Ηπείρου. 
4.  Η οριοθέτηση της λίµνης, που ήταν µια διαδικασία απαραίτητη για την συνέχιση της 
µελέτης σ’ επόµενα στάδια, ολοκληρώθηκε πρόσφατα. 
5.  Με την αρ. πρωτ. 70008/6885/06-08-2012 εντολή του Περιφερειάρχη Ηπείρου δόθηκε 
εντολή για εκπόνηση των µελετών: µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προµελέτη ειδικών 
αρχιτεκτονικών έργων, οριστική φυτοτεχνική µελέτη και οριστική γεωλογική µελέτη, η οποία 
παραλήφθηκε από τους µελετητές στις 28-08-2012. 
6. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η καθυστέρηση στην εκπόνηση της µελέτης οφείλεται στην 
διαδικασία της οριοθέτησης της λίµνης και στην περιβαλλοντική χωροθέτηση (έγκριση της 
Π.Π.Ε.Α από την ∆/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου) του έργου του πεζόδροµου - 
ποδηλατοδρόµου, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
7. Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωµοδότησε 
οµόφωνα για χορήγηση της αιτούµενης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης (Πράξη 10η/07-12-2012, θέµα 6ο).  
8. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της µελέτης και προκειµένου να δοθούν οι σχετικές εντολές 
στον ανάδοχο, θα πρέπει να χορηγηθεί η αιτούµενη παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 716/’77.… ». 
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε τη 

χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης του θέµατος, µέχρι την 30-06-
2013. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 36/1466/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης 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», µέχρι την 30-06-2013, χωρίς να 
µεταβληθούν οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της µελέτης, όπως αυτοί 
προβλεπόταν στη σύµβαση, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  
διατυπώθηκε στο από 07-12-2012 (Θέµα 6ο) Πρακτικό του. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
35/1421/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση της τοπογραφικής και κτηµατολογικής µελέτης της αρχικής σύµβασης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης 
Αρχαιολογικού Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης 
αµοιβής 636.592,81€ (µε Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε 
KA 2008M1101830002, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: 
[“HYDROMENT- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.” / “ Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., 
∆ιακριτ. Τίτλος: “ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ 
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’.  
  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 
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6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 111457/11138/12-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111502/4257/12-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… 6) Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στο αντικείµενο της περιλαµβάνεται η µελέτη των 
έργων εντός του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης µε στόχο το έλεγχο και την προστασία 
του και την δηµιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου.  Ο χώρος θα καταστεί επισκέψιµος από 
τους πολίτες και θα συµβάλλει στην τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 
Ειδικότερα θα εκπονηθούν οι κύριες µελέτες (συγκοινωνιακές, υδραυλικές, 
ηλεκτροµηχανολογικές κλπ) και οι υποστηρικτικές (τοπογραφικές- κτηµατολογικές, 
περιβαλλοντικές, γεωλογικές) και τα τεύχη δηµοπράτησης, για µια σειρά από παρεµβάσεις 
εντός του χώρου ήτοι: κυκλοφοριακοί κόµβοι, χώροι στάθµευσης οχηµάτων επισκεπτών και 
µελέτη έργων οδοποιίας για σύνδεση του οικισµού Σµυρτούλα µε το οδικό δίκτυο της 
περιοχής, µετά την προβλεπόµενη πεζοδρόµηση του δρόµου από τον οποίο εξυπηρετείται 
σήµερα.  
Οι παρεµβάσεις αυτές προβλέπονται από το MASTEP PLAN που εκπονήθηκε από το τεχνικό 
γραφείο της Επιτροπής Νικόπολης και εγκρίθηκε µε την ανωτέρω Σχετ. (α) Απόφαση του Υπ. 
Πολιτισµού. 
7) Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα της µελέτης (Α.Π. 4221/2137/09-06-2009 
Απόφαση Τµήµατος Προγράµµατος & Μελετών/∆.∆.Ε/Π.Η.) ο ανάδοχος υπέβαλε 
εµπρόθεσµα το Πρόγραµµα Ποιότητας Μελέτης και την Προµελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.Α), η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθ. Πρωτ. Οικ. 133421/10-12-2010 
Απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α ( Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος) 
8) Στην συνέχεια δόθηκε στον ανάδοχο εντολή (αριθ. Πρωτ. 3068/14-12-2010 έγγραφο 
∆.∆.Ε/Π.Η) για εκπόνηση των µελετών της 2ης Φάσης ήτοι: α) Τοπογραφική και 
κτηµατολογική µελέτη,/ β) προµελέτη οδικών έργων,/ γ)προµελέτη αποχέτευσης οµβρίων, /δ) 
οριστική γεωλογική µελέτη,/  και ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Οι µελέτες εκπονήθηκαν εµπρόθεσµα και στάλθηκαν στην αρµόδια αρχαιολογική Υπηρεσία 
(αριθ. Πρωτ. 791/20-04-2011έγγραφο ∆.∆.Ε/Π.Η) προκειµένου να εγκριθούν από το Κ.Α.Σ 
(Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο). 
9. Μετά την εξέταση των µελετών από το Κ.Α.Σ εκδόθηκε η µε αριθ. Πρωτ. 
ΥΠΠΟΤ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/6780/313/23-01-2012 Απόφαση του  Υπουργού Πολιτισµού 
και Τουρισµού, η οποία προβλέπει την κατάργηση του τµήµατος του Εθνικού δρόµου Πρέβεζα 
–Ηγουµενίτσας εντός του  αρχαιολογικού χώρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να απαιτούνται 
µια σειρά από παρεµβάσεις στο λοιπό οδικό δίκτυο για εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από και 
προς την Πρέβεζα- όπως αυτές αποτυπώνονται στην Απόφαση, µε συνέπεια να απαιτούνται 
συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες θα εκτελεσθούν µε υπογραφή συµπληρωµατικής 
σύµβασης, µια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την έγκριση της ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ της αρχικής 
σύµβασης της µελέτης: «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού 
Χώρου Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης αµοιβής 
636.592,81€ (µε Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 
2008M1101830002, και µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε,  ∆ιακριτ. 
Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 
ΜΑΡΙΑ]’’. 
1) όπως  αυτές συντάχθηκαν απ’ τον ανάδοχο,  υποβλήθηκαν,  ελέγχθηκαν   και  θεωρήθηκαν  
από  την  Υπηρεσία  µας,  
2) Πιστοποιούµε ότι κατά την σύνταξη της µελέτης τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες 
προδιαγραφές, κανονισµοί και Τεχνικές οδηγίες που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξής των,  
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3) Βεβαιώνουµε την ποσοτική  και ποιοτική επάρκεια της µελέτης και την συµµόρφωση του 
αναδόχου προς τις συµβατικές εν γένει υποχρεώσεις του. 
Οι τοπογραφικές εργασίες της αρχικής σύµβασης εκπονήθηκαν εµπρόθεσµα. .…..».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 36/1467/17-12-2012) 

Εγκρίνει την τοπογραφική και κτηµατολογική µελέτη της αρχικής σύµβασης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου 
Νικόπολης (Αρχαιολογικό Πάρκο Νικόπολης)», προεκτιµώµενης αµοιβής 636.592,81€ (µε 
Φ.Π.Α.), που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ018/3 Ηπείρου µε KA 2008M1101830002, µε 
ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: [“HYDROMENT-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Ε.Ε.” / “Μ. ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε., ∆ιακριτ. Τίτλος: “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΜΕ”/ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ]’’, όπως αυτές συντάχθηκαν από τον 
ανάδοχο, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία 
πιστοποιεί ότι κατά την σύνταξη της µελέτης τηρήθηκαν όλες οι ισχύουσες προδιαγραφές, 
κανονισµοί και Τεχνικές οδηγίες που ισχύουν κατά τον χρόνο σύνταξής της, βεβαιώνει την 
ποσοτική  και ποιοτική επάρκεια της µελέτης και την συµµόρφωση του αναδόχου προς τις 
συµβατικές εν γένει υποχρεώσεις του, σηµειώνοντας ότι οι τοπογραφικές εργασίες της αρχικής 
σύµβασης εκπονήθηκαν εµπρόθεσµα. 
.................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 

Απόφαση επί της από 01-11-2012 ένστασης της σύµπραξης µελετητών ΣΥΝΟΡΟ ΕΤΕ, 
κατά του από 08-10-2012 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής του αρθρ. 32 του Ν.3316/2005 
(ΦΕΚ 42/Α/22-2-05) και της από 07-10-2012 έγκρισής του, που αφορά την µελέτη 
«Μελέτη Κτηµατογραφικής Αποτύπωσης – Πολεοδόµησης και πράξης εφαρµογής 
Αµπελειάς ∆ήµου Ιωαννιτών».  
  

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 από 01-11-2012 ένσταση της σύµπραξης µελετητών ΣΥΝΟΡΟ ΕΤΕ, κατά του από 
08-10-2012 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής του αρθρ. 32 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ-42/Α/22-
2-05) και της από 07-10-2012 έγκρισής του, που αφορά την µελέτη «Μελέτη 
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Κτηµατογραφικής Αποτύπωσης – Πολεοδόµησης και πράξης εφαρµογής Αµπελειάς 
∆ήµου Ιωαννιτών», και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης. 

Ειδικότερα οι ενιστάµενοι ζητούν « …. Την ακύρωση και εξαφάνιση του ως άνω 
προσβαλλόµενου πρακτικού της επιτροπής και της έγκρισης του, καθώς και κάθε άλλης 
συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης µε σκοπό την καθολική παραδοχή της ένστασης 
µας, µε αποδοχή της όχλησης µας και εντολή για προσδιορισµό της ζηµίας µας, λόγω 
καταφανούς υπερηµερίας του εργοδότη…», για τους αναφερόµενους στο ιστορικό της 
ένστασης λόγους, στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«…… ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
Ι.-∆ΙΟΤΙ Η Επιτροπή δεν συνεδρίασε νόµιµα λόγω της µη εµπρόθεσµης κλήσης µας 

να παραστούµε. 
ΙΙ.- ∆ΙΟΤΙ Η Επιτροπή είναι µόνο γνωµοδοτικό όργανο και η απόρριψη από αυτή είναι 

µη νόµιµη.  
ΠΙ.- ∆ΙΟΤΙ Η επιχειρηµατολογία της Επιτροπής στηρίζεται στη µη παράδοση 

ανασυνταγµένης Πολεοδοµικής µελέτης και την µη επανυποβολή οριοθέτησης ρέµατος. 
Η µη έγκριση Συγκριτικού πίνακα, ο οποίος από την Επιτροπή θεωρείται ότι "δεν είναι 

δυνατόν να συνταχθεί και η µη έγκριση του δεν αποτελεί αιτία καθυστέρησης", είναι σύµφωνα 
µε το Νόµο 3316/2005 λόγος µη εκτέλεσης εργασιών. 

Αρα δεν είναι νόµιµο να ζητούνται εργασίες συµπληρωµατικές για τις οποίες δεν έχει 
εγκριθεί Συγκριτικός Πίνακας (αρθ. 29 του Ν.3316/05). 

IV - ∆ΙΟΤΙ Η επιχειρηµατολογία της Επιτροπής την οποία δέχεται και ο προϊστάµενος 

µε την έγκριση του Πρωτοκόλλου είναι και αναληθής. 
Γιατί οι εργασίες που ζητούνται έχουν παραδοθεί από το 2006 και αυτό είναι σε γνώση 

τόσο των παλαιών υπευθύνων (Ε. Κουτσούκου, Στ. Κουµπούρη) όσο και των σηµερινών (I. 
Τσιµαράκη, Χρ. Καλτσούνη), οι οποίοι τις έχουν στην υπηρεσία, και αντίγραφα τους 
επισυνάφθηκαν στο µε αριθ. Πρωτ. 1439/09 έγγραφο τους που απέστειλαν στο αρµόδιο 
Υπουργείο ζητώντας οδηγίες. 
Η πιθανή απουσία αριθµού Πρωτοκόλλου για την ανασυνταγµένη Β '  φάση Πολεοδόµησης 
δεν σηµαίνει µη παράδοση αυτής και η όλη αντιµετώπιση από την Επιτροπή είναι αναληθής 
και τουλάχιστον προσχηµατική και καταχρηστική αποσκοπούσα απλώς και µόνο στην 
αιτιολόγηση της απόρριψης. 

Η οριοθέτηση του ρέµατος υποβλήθηκε µε πρωτόκολλο, και δεν προβλέπεται ούτε 
ζητήθηκε επανυποβολή. 

Προσχηµατική είναι ακόµη και η υπογραφή της µελέτης του ρέµατος από τη Στ. 
Σακκά, ενώ είναι γνωστό στην υπηρεσία ότι η συνεργάτης Αθ. Παππά στη µελέτη Γεωλογικής 
Καταλληλότητας τον είχε ήδη αντικαταστήσει, η ίδια συνέταξε τη µελέτη και στη συνέχεια 
ζητήθηκε και τυπικά η αντικατάσταση (µε την εκχώρηση και της αµοιβής) 

Η επιτροπή αντί να κρίνει ότι επί 4 έτη δεν έγινε αντικατάσταση του γεωλόγου θεωρεί 
αρνητική την υπογραφή από τη Στ. Σακκά σε µελέτη η οποία θα µπορούσε να µην παραδοθεί 
λόγω έλλειψης Συγκριτικού και µπορεί να υπογραφεί οποιαδήποτε στιγµή. 

Το ίδιο προσχηµατική είναι και η άποψη ότι αιτία καθυστέρησης είναι η µη 
αντικατάσταση του Κ. Τζιµογιάννη, τη στιγµή που η υπηρεσία επέτρεψε τον απεγκλωβισµό 
του από τη σύµπραξη διότι δεν διέβλεπε προοπτική συνέχισης της µελέτης. 

Η όχληση µας αφορά αποζηµίωση των Τοπ/φων και της Γεωλόγου και εφόσον µας 
γίνει γνωστή απόφαση και δυνατότητα συνέχισης της µελέτης, θα αναζητηθεί αντικατάσταση 
του Αρχιτέκτονα µε συνεννόηση του Κ. Τζιµογιάννη και της Υπηρεσίας σας. 
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Ιστορικό: 
Το πρόσφατο ιστορικό της µελέτης έχει ως εξής: 

Μετά την εκτέλεση των Τοπ/κών εργασιών και την Πολεοδόµηση έγινε ανάρτηση της 
και υποβλήθηκαν ενστάσεις. 

Παράλληλα και µετά από συµπληρωµατική Σύµβαση µε προσθήκη γεωλόγου στην 
οµάδα µελέτης εκπονήθηκε µελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας. 
Το 2005 και µετά τη διόρθωση του ορίου οριοθέτησης του οικισµού από Γ.Γ. Περιφέρειας 
Ηπείρου, δόθηκε εντολή ανασύνταξης της Β ' φάσης Πολεοδόµησης και εντολή σύνταξης 
καθορισµού οριογραµµής ρέµατος στα πλαίσια και σε συνέχεια της µελέτης Γεωλογικής 
Καταλληλότητας (συναπτόµενο έγγραφο αριθ.1) 
Η σύµπραξη µας, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας µε την υπηρεσία και παρά την απουσία 
συγκριτικού, συνέταξε και παρέδωσε το 2006 και τις δύο µελέτες οι οποίες παρελήφθησαν από 
τους αρµόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας. 
Με το από 6-1-2007 έγγραφο µας στο οποίο φαίνονται και διευκρινιστικά στοιχεία για το 
ρέµα, ζητήσαµε για πρώτη φορά την επίσπευση των εργασιών (συναπτόµενο έγγραφο αριθ.2). 
Στις 25/2/2008 υποβάλαµε σχέδιο συγκριτικού όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του 
Ν.3316/2005 τον οποίο συζήτησε µαζί µας ο I. Τσιµαράκης προκειµένου να συµφωνηθούν οι 
αµοιβές της ανασυνταγµένης πολεοδοµικής µελέτης και της µελέτης οριοθέτησης του ρέµατος. 
Αν και είχαν συµφωνηθεί οι αµοιβές (µε µόνη επιφύλαξη από τον I. Τσιµαράκη στο δικαίωµα 
υπογραφής της µελέτης του ρέµατος από γεωλόγο —περ/λόγο) ο Συγκριτικός πίνακας ούτε 
προωθήθηκε ούτε επεστράφη. (συν. 3) 

Στις  13/5/2008  ζητήθηκε η  αντικατάσταση και τυπικά του Γεωλόγου η οποία δεν έχει 
γίνει ακόµη (συναπτόµενο έγγραφο αριθ. 4). Στις 2/6/2008 γίνεται νέα όχληση για την έγκριση 
Συγκριτικού πίνακα και προώθηση εργασιών από την υπηρεσία. 

Το 2009 εστάλη από την υπηρεσία το µε αριθ. Πρωτ. 1439/ 6-2-2009 έγγραφο προς το 
υπουργείο (υπεύθυνοι πλέον I. Τσιµαράκης -Χρ. Καλτσούνης). Την αναγκαιότητα του 
εγγράφου δεν την συµµεριστήκαµε µιας και ήδη είχε δροµολογηθεί η εκπόνηση µελέτης 
διευθέτησης του ρέµατος στο εντός οικισµού τµήµα µε ευθύνη του ∆. Μπιζανίου και 
χρηµατοδότηση της ίδιας της Νοµαρχίας (συναπτόµενο έγγραφο αριθ.5). 
Με το από 30/4/2010 έγγραφο µας τους γνωρίζουµε ότι εκπονείται η µελέτη διευθέτησης του 
ρέµατος (που έπρεπε λογικά και η υπηρεσία να γνωρίζει αφού εισηγήθηκε τη χρηµατοδότηση 
της) και ζητάµε έγκριση Συγκριτικού πίνακα, ανάρτηση της υποβληθείσας αναθεωρηµένης 
πολεοδόµησης κλπ (συναπτόµενο έγγραφο αριθ.6). 

Τέλος µε το από 23/6/2011 έγγραφο µας επανερχόµαστε σε όλα τα θέµατα για τα οποία 
υπήρξε πλήρης αδιαφορία από την υπηρεσία (συναπτόµενο έγγραφο αριθ.7). 

Σηµειώνουµε ότι παρόλη την αλληλογραφία µας, από την υπηρεσία δεν υπήρξε καµία 
απάντηση, καµία εντολή υποβολής µελετών, ούτε καν η παρατήρηση ότι δεν µπορούµε να 
ζητάµε ανάρτηση µελέτης που σύµφωνα µε τους σηµερινούς ισχυρισµούς της επιτροπής και 
της υπηρεσίας δήθεν δεν παραδόθηκε. 
Πρόσφατα δε µάθαµε ότι οι επιβλέποντες I. Τσιµαράκης και στη συνέχεια, Κ. Παππάς µε τους 
οποίους συνοµιλούσαµε, δεν ήταν ορισµένοι επίσηµα. 
Επειδή, 
η έγκριση του πρωτοκόλλου και η απόρριψη της όχλησης µας είναι παράνοµη και 
καταχρηστική,  
σύµφωνα µε τους βάσιµους λόγους που αναφέρουµε στην αρχή της ένστασης µας για το 
παράνοµο, αναληθές και µε προσχηµατικούς ισχυρισµούς Πρωτόκολλο της Επιτροπής, τη 
λαθεµένη έγκριση του από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης (ο οποίος γνωρίζει τα 
πραγµατικά περιστατικά), αλλά και από την αδράνεια της υπηρεσίας, που συµπεραίνεται από 
τα παρατιθέµενα έγγραφα µας,  
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Η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη, αληθής και εµπρόθεσµη, παρακαλούµε προς απόδειξη των 
όσων εκτέθηκαν στην παρούσα να κληθούµε εγγράφως να παραστούµε στην εκδίκαση της 
ενστάσεως µας …….». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
98416/5814/03-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 110440/4230/10-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτονται Α) Η από 14-9-2012 
όχληση, Β)  Το από 17-10-2012 πρωτόκολλο επιτροπής του Άρθ. 32 του Ν.3316/2005 και 
Γ) Η από 1-11-2012 ένσταση, και µε την οποία η Υπηρεσία προτείνει την απόρριψη της 
σχετικής ένστασης για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, ως εξής:  

«… Σας διαβιβάζουµε την ως άνω σχετική ένσταση που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας και 
αφορά την µελέτη «Μελέτη Κτηµατογραφικής Αποτύπωσης – Πολεοδόµησης και πράξης 
εφαρµογής Αµπελειάς ∆ήµου Ιωαννιτών» που ανατέθηκε µε την υπ’αριθµ. 3568/1-6-1999 
Απόφαση Νοµάρχη Ιωαννίνων και την υπ’αριθµ. 24/408/27-9-1999 Νοµαρχιακή Επιτροπή 
Ιωαννίνων. 

Επί των αναφερόµενων στην σχετική ένσταση, η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα έχουµε να 
αναφέρουµε ότι η Επιτροπή του Αρθ. 32 του Ν.3316/2005 συγκροτήθηκε µε την υπ’αριθµ. 
82026/4966/21-9-2012 Απόφαση ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, όπως 
ορίζεται στο Νόµο ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στην σχετική σύµβαση. Η σύγκλιση της 
Επιτροπής έγινε εµπρόθεσµα και εξέτασε τα αναφερόµενα στην από 14-9-2012 όχληση και µε 
το από 17-10-2012 Πρωτόκολλο δεν διαπίστωσε ότι υφίσταται υπερηµερία έτσι ώστε να 
καταλογιστούν θετικές ζηµίες ως προς τον Ανάδοχο. 

 Όσο αφορά τον τρίτο ισχυρισµό του ενιστάµενου έχουµε να σηµειώσουµε ότι η έγκριση 
Ανακεφαλαιωτικού – Συγκριτικού πίνακα εργασιών έχει να κάνει µόνο µε την πληρωµή των 
εργασιών και όχι µε την εκτέλεση αυτών. Ο τέταρτος ισχυρισµός του Αναδόχου κατά την 
κρίση µας είναι αβάσιµος διότι αφενός η ανασυνταγµένη πολεοδοµική µελέτη (για την οποία 
δεν απαιτείται συγκριτικός πίνακας εργασιών και περιλαµβάνεται στο συµβατικό αντικείµενο 
του Αναδόχου) δεν έχει πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία ακόµη και σήµερα και η υποβληθείσα 
οριοθέτηση του ρέµατος που ζητήθηκε µε το υπ’αριθµ. 4821/7-10-2005 έγγραφο ∆/νσης 
Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α. Ιωαννίνων, υποβλήθηκε ελλιπής, µε 
υπογράφοντα µελετητή που δεν ανήκε στην οµάδα µελέτης, στις 22-1-2007.  

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα το προσβαλλόµενο πρωτόκολλο όπου αναφέρεται αναλυτικά και 
οι θέσεις τις Επιτροπής του Αρθ. 32 Ν.3316/2005 σχετικά µε την όχληση που υποβλήθηκε έτσι 
ώστε να σχηµατιστεί πλήρη εικόνα επί της ενστάσεως. 

 Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω προτείνουµε την απόρριψη της σχετικής 
ένστασης. . .…..».  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να ζητηθεί 
γνωµοδότηση του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµητρίου Στάθη, επί των θεµάτων 
που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει 
ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της.. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1469/17-12-2012) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 01-11-2012 ένστασης της 
σύµπραξης µελετητών ΣΥΝΟΡΟ ΕΤΕ, κατά του από 08-10-2012 Πρωτοκόλλου της 
Επιτροπής του αρθρ. 32 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ-42/Α/22-2-05) και της από 07-10-2012 
έγκρισής του από τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που αφορά στη µελέτη «Μελέτη Κτηµατογραφικής Αποτύπωσης – 
Πολεοδόµησης και πράξης εφαρµογής Αµπελειάς ∆ήµου Ιωαννιτών» και  
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− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε την αρ. πρωτ. 
98416/5814/03-12-2012 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
Π.Η. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα (η από 14-9-2012 όχληση, το από 17-10-2012 
πρωτόκολλο της επιτροπής του αρθρ. 32 του Ν.3316/2005 και η από 1-11-2012 
ένσταση)}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη 
εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την 
υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του 
θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 30 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς 
και κατασκευή µικρού αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», 
αναδόχου Πέτρου Παπαϊωάνου Ε.∆.Ε, µέχρι την 02-04-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 107956/10804/06-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 109750/4179/07-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 04-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 02-04-2013 για τους 
λόγους που αναφέρει σ’ αυτή και ειδικότερα επειδή κατά τη διάρκεια της συµβατικής 
προθεσµίας ήταν ακατάλληλες οι καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση εργασιών. Η 
Υπηρεσία σηµειώνει στην εισήγησή της ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις (Κ.Α.Π 
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(Π.Ε) Ιωαννίνων/2011). Η συµβατική δαπάνη του έργου είναι, βάσει της προσφοράς 
40.243,91 € χωρίς  το  Φ.Π.Α., το δε συµφωνητικό υπογράφηκε την  2-3-2012. Επειδή  οι 
λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου είναι βάσιµοι, η Υπηρεσία εισηγείται την 
χορήγηση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 02-04-2013 µε 
αναθεώρηση.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1470/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή 
µικρού αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», αναδόχου Πέτρου 
Παπαϊωάνου Ε.∆.Ε., µέχρι την 02-04-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο 
δικαίωµα λόγω της επιµήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του.    
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 31-12-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97789/9740/07-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111064/4238/11-12-2012  στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για τους λόγους που αναφέρει σε 
αυτήν. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1471/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η 
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που 
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των 
έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος 
έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι - Αετοµηλίτσας», αναδόχου Φώτου 
∆ηµόκριτου, µέχρι την 19-09-2013. 

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. 110351/11018/12-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111721/4264/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 10-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή οι δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες κατά τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο (έντονες 
βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, παγετός κλπ) καθώς και η αδυναµία εκτέλεσης εργασιών 
τους χειµερινούς µήνες (Ιανουάριο- Απρίλιο 2013) λόγω µεγάλου υψόµετρου, δεν 
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επιτρέψανε και δεν επιτρέπουν έως τον Απρίλιο την εκτέλεση των εργασιών του έργου 
(εκσκαφές, κατασκευή τεχνικών, κλπ). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1472/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι - Αετοµηλίτσας», αναδόχου Φώτου 
∆ηµόκριτου, µέχρι την 19-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική µε την προηγούµενη παράταση, αριθµ. 18/723/03-07-2012, απόφαση 
της Ο.Ε., όπου είχαν σηµειώσει τα εξής: «Στο συγκεκριµένο έργο, αποδεικνύεται ο λόγος για 
τον οποίο επανειληµµένα έχουµε εκφράσει τη διαφωνία µας µε τις παρατάσεις προθεσµίας σε 
έργα που ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, δηµοπρατούσε χωρίς να 
υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων. Σύµφωνα µε την Υπηρεσία, οι υπολειπόµενες 
εργασίες είναι 100% του συνόλου των εργασιών, πράγµα που σηµαίνει ότι το έργο δεν 
ξεκίνησε καν, από το έτος 2010, όπως πολλά άλλα, λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική µε την 
προηγούµενη παράταση, αριθµ. 18/723/03-07-2012, απόφαση της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι 
ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-03-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.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. 111050/11095/13-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112529/4284/14-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 11-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου επειδή δεν 
ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που 
επικράτησαν στην περιοχή σε όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου καθώς και η αναγκαία 
υποβολή του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. Η 
∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, δεδοµένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην 
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αίτησή του ο ανάδοχος, εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών µέχρι 31-03-2013, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1473/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-03-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – 
κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισµού  € 85.000,00 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 αρ. 105704/4257/21-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
οδού προς Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισµού 85.000,00 € µε τον 
Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111293/11113/12-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111719/4263/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 105725/10582/03-12-2012 
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απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του 
θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός 
να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1474/17-12-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», 
προϋπολογισµού € 85.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 111293/11113/12-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 105725/10582/03-12-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 

Καθορισµός της ανά ώρα αποζηµίωσης ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για 
το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην 
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 και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.  

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

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

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 110335/4687/10-12-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111060/4237/11-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο πίνακα αποζηµιώσεων µηχανηµάτων και οχηµάτων 
ανά ώρα εργασίας, που προέκυψε µετά από έρευνα (µορφολογία εδάφους, βατότητα, 
αποστάσεις, πλήθος οικισµών, υφιστάµενο οδικό δίκτυο, ιπποδύναµη µηχανηµάτων, 
υπάρχοντα διαθέσιµα µηχανήµατα κλπ) που θα γίνει από την Υπηρεσία και κατόπιν 
σύγκρισης µε τις εγκεκριµένες τιµές ανά περιοχές σε όλη την Ελλάδα και εισηγείται την 
έγκριση για την ωριαία αποζηµίωση µίσθωσης  µηχανηµάτων για όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες Ηπείρου µε την αντίστοιχη αµοιβή του κάθε µηχανήµατος, για το έτος 2013 για 
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (εκχιονισµών, πληµµυρών, καταπτώσεων, 
πυρκαγιών κ.λ.π.). 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά 
Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι η απόφαση αφορά σε 
καθορισµό αποζηµιώσεων για το επόµενο έτος, τόνισαν ότι πρέπει οι δαπάνες να είναι 
προσαρµοσµένες στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και να λαµβάνονται υπόψη οι νέες 
ανάγκες που θα προκύψουν. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1475/17-12-2012) 

Τον καθορισµό, για το έτος 2013, της ανά ώρα αποζηµίωσης των ιδιωτικών µηχανηµάτων 
και οχηµάτων που θα απασχοληθούν από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της, για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές, µεταφορά νερού κλπ), όταν δεν 
επαρκούν τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΕΤΟΥΣ 2013 

1 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) έως 150 HP 60,00 €/ΏΡΑ 

2 ∆ιαµορφωτήρας (γκρέιντερ) 150 HP & άνω 70,00 €/ΏΡΑ 

3 Προωθητήρας τύπου D5 50,00 €/ΏΡΑ 

4 Προωθητήρας τύπου D6 60,00 €/ΏΡΑ 

5 Προωθητήρας τύπου D7 70,00 €/ΏΡΑ 

6 Προωθητήρας τύπου D8 100,00 €/ΏΡΑ 

7 Προωθητήρας τύπου D9 Ν 270 ΗΡ 130,00 €/ΏΡΑ 

8 Τρακτέρ για εκχιονισµούς & UNIMOG 60,00 €/ΏΡΑ 

9 Φορτωτής άνω 100 ΗΡ –180 HP 60,00 €/ΏΡΑ 

10 Φορτωτής άνω 180 HP 80,00 €/ΏΡΑ 

11 Μηχάνηµα JCB εκσκαφέας 55,00 €/ΏΡΑ 

12 Μηχάνηµα αποχιονισµού λεπίδα - αλατιέρα 60,00 €/ΏΡΑ 

13 Φορτηγό µέχρι 20 τόνων 40,00 €/ΏΡΑ 

14 Φορτηγό από 20 τόνων & άνω 55,00 €/ΏΡΑ 

15 Βυτίο µεταφοράς νερού 10 κυβ µετρ 55,00 €/ΏΡΑ 

16 Γερανός  20Τ 70,00 €/ΏΡΑ 

17 Χορτοκοπτικό Μηχάνηµα 50,00 €/ΏΡΑ 
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Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω τιµές, δεν συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ, συµπεριλαµβάνονται δε οι 
υπόλοιπες κρατήσεις (Φ.Ε., χαρτόσηµο, κλπ), καύσιµα, λιπαντικά, αµοιβές χειριστών, 
οδηγών κλπ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη συγκρότηση µόνιµης Υπηρεσίας στον Οργανισµό 
της Περιφέρειας, µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς 
και τα απαραίτητα µηχανήµατα, για την αντιµετώπιση εκτάκτων και µη καταστάσεων. 
Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη 
πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που 
έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση 
που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και 
ειδικότερα µιας  Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες 
καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η 
Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα.». 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 43 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 29-11-2012, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 106009/4481/29-11-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από 
έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την αριθ. πρωτ. 106009/4481/29-11-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων για την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής 
χρήσης  Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 29/11/2012, για την αντιµετώπιση 
προβληµάτων βατότητας σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
110868/4710/11-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111057/4235/11-12-2012 
στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη 
σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων και χειριστών για παροχή 
έργου από 29-11-2012, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις – καθιζήσεις σε 
περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα, όπως 
αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως 
Παράταξη, στη σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
και φυσικά αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
ζηµιών λόγω καιρικών συνθηκών. Παρόλα αυτά – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας 
στην από 24-10-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου – προτείνουµε ότι 
πρέπει να ξαναγίνει ένας συνολικός σχεδιασµός και συντονισµός για τους τρόπους 
αποτελεσµατικής παρέµβασης της Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις, µε εξάντληση των 
τεχνικών µέσων και οχηµάτων που διαθέτουµε ως Περιφέρεια συνολικά, ώστε να µην 
απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια έκταση, η συνδροµή ιδιωτικών µηχανηµάτων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1476/17-12-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη 
σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 29-11-2012, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 106009/4481/29-11-2012 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας 
Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών: 
 

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

κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΜΕ 40147 Ε. Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΡΖΗ 3107 Ε. Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΜΕ 110753 Ε. Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ 

∆ΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕ 95524 Ε. Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ 
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επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην 
πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. 
το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι 
ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών 
ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια 
της Περιφέρειας.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 04-12-2012, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 108739/4575/05-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά 
φαινόµενα (χιονοπτώσεις) που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθ. πρωτ. 108739/4575/05-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 04/12/2012, για την αντιµετώπιση 
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προβληµάτων βατότητας σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
111344/4717/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111437/4256/12-12-2012 
στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη 
σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων και χειριστών για παροχή 
έργου από 04-12-2012, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις – καθιζήσεις 
από χιονοπτώσεις σε περιοχές της Π. Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από τα έντονα 
καιρικά φαινόµενα, όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως 
Παράταξη, στη σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
και φυσικά αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και 
ζηµιών λόγω καιρικών συνθηκών. Παρόλα αυτά – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας 
στην από 24-10-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου – προτείνουµε ότι 
πρέπει να ξαναγίνει ένας συνολικός σχεδιασµός και συντονισµός για τους τρόπους 
αποτελεσµατικής παρέµβασης της Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις, µε εξάντληση των 
τεχνικών µέσων και οχηµάτων που διαθέτουµε ως Περιφέρεια συνολικά, ώστε να µην 
απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια έκταση, η συνδροµή ιδιωτικών µηχανηµάτων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1477/17-12-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη 
σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρονται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 04-12-2012, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από χιονοπτώσεις σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 108739/4575/05-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη  Ηπείρου, και 
δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση 
αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων 
και των περιοχών: 
  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ 762 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΦΟΥΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ 85688 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΦΟΥΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ 90752 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΠΑΛΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΜΕ 16840 
  

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 105644 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 71478 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΟΝΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕ 88448 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 91561 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ 1130 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕ 119473 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 105674 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΓΚΟΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

ΜΕ 68304 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 99562 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 47449 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 38337 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 102880 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 51051 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 93750 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΠΛΙΑΚΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 103969 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 57843 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ 68310 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της 
αριθµ. 97432/4071/29-10-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ιωαννίνων και της 
αριθµ. 34/1380/28-11-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου.        

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την αριθ. πρωτ. 97432/4071/29-10-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων για 
την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 25/10/2012, για την αποκατάσταση της βατότητας 
από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

10. Την αριθ. 34/1380/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, 
της εκτέλεσης εργασιών από 25-10-2012, για την αποκατάσταση της βατότητας από 
καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 97432/4071/29-10-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για 
την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
κατοίκων και των περιοχών. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 108768/4579/05-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 109119/4177/06-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για την 
αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις  - καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα 
που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές 
καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη παρατήρησαν τα εξής: «Έχουµε συµφωνήσει ως Παράταξη, στη 
σχετική αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και φυσικά 
αναγνωρίζουµε την ανάγκη για άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων και ζηµιών λόγω 
καιρικών συνθηκών, αλλά και όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν για την αποκατάσταση 
βατότητας ή και ορατότητας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας. Παρόλα 
αυτά – σύµφωνα και µε την τοποθέτησή µας στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, την 24-10-2012 – προτείνουµε ότι πρέπει να ξαναγίνει ένας συνολικός 
σχεδιασµός και συντονισµός για τους τρόπους αποτελεσµατικής παρέµβασης της 
Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις, µε εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων που 
διαθέτουµε ως Περιφέρεια συνολικά, ώστε να µην απαιτείται κάθε φορά και σε τέτοια έκταση, 
η συνδροµή ιδιωτικών µηχανηµάτων.».   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1478/17-12-2012) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι 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), για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-
καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
από 25-10-2012, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την 
άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
κατοίκων και των περιοχών και σύµφωνα µε την αριθµ. 97432/4071/29-10-2012 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας και της αριθµ. 34/1380/28-11-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της 
Οικονοµικής Επιτροπής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παπαναστασίου 
Αθανάσιος 

ΜΕ 99597 ∆ήµος Κόνιτσας 18 50,00 900,00 1.107,00 28-31/10/12 

Καπακλής Κων/νος ΜΕ 05674 ∆ήµος Κόνιτσας 35 50,00 1.750,00 2.152,50 28-31/10/12 
Βαζούκης Βασίλειος ΜΕ 05643 ∆ήµος Κόνιτσας 25 50,00 1.250,00 1.537,50 29-31/10/12 
Βαγενάς Κων/νος 
του Γρηγ. 

ΜΕ 57857 ∆ήµος Κόνιτσας 30 50,00 1.500,00 1.845,00 29-31/10/12 

Βαγενάς Γρηγόριος ΜΕ 51033 ∆ήµος Κόνιτσας 20 50,00 1.000,00 1.230,00 3-7/11/12 
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Κρυστάλλης 
Θεόδωρος 

ΜΕ 99566 ∆ήµος Κόνιτσας 65 50,00 3.250,00 3.997,50 1-5/11/12 

Κρυστάλλης 
Θεόδωρος 

ΙΝΚ 2493 ∆ήµος Κόνιτσας 55 50,00 2.750,00 3.382,50 28-31/10/12 

Βαγενάς Βασίλειος 
του Χαραλ. ΜΕ 37571 ∆ήµος Κόνιτσας 30 

 
50,00 1.500,00 1.845,00 29-31/10/12 

Βαγενάς Βασίλειος 
του ∆ηµ. 

ΜΕ 38372 ∆ήµος Κόνιτσας 40 50,00 2.000,00 2.460,00 29-31/10/12 

Βαγενάς Θωµάς του 
Γρηγ. 

ΜΕ 21926 ∆ήµος Κόνιτσας 40 50,00 2.000,00 2.460,00 29-31/10/12 

Βαγενάς Θωµάς  του 
Γρηγ 

ΜΕ 71468 ∆ήµος Κόνιτσας 40 50,00 2.000,00 2.460,00 
29/10/12-
1/11/12 

Βαγενάς Θωµάς  του 
Γρηγ 

INK 5560 ∆ήµος Κόνιτσας 40 50,00 2.000,00 2.460,00 29-31/10/12 

Γκόντας Σωτήριος 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ 

ΜΕ 68304 ∆ήµος Κόνιτσας 85 50,00 4.250,00 5.227,50 
25/10/12-
4/11/12 

Μάλιακας Σταύρος ΜΕ 99563 ∆ήµος Κόνιτσας 115 50,00 5.750,00 7.072,50 1-6/11/12 
        

Παχή Μαρία 
 
ΜΕ 51051 

∆ήµος Β. 
Τζουµέρκων 

9 50,00 450,00 553,50 25-26/10/12 

Παχή Μαρία 
 
ΜΕ 93706 

∆ήµος Β. 
Τζουµέρκων 

 
8 

50,00 400,00 492,00 28/10/12 

Παχή Μαρία ΜΕ 55882 
∆ήµος Β. 

Τζουµέρκων 
108 50,00 5.400,00 6.642,00 

25/10/12-
3/11/12 

Λιόντος Κων/νος ΜΕ 57843 
∆ήµος Β. 

Τζουµέρκων 
16 50,00 800,00 984,00 

 
26-27/10/12 

Λιόντος Κων/νος 
 
ΜΕ 02897 

∆ήµος Β. 
Τζουµέρκων 8 50,00 400,00 492,00 

 
26/10/12 

Ραβανός 
Χαράλαµπος 

 
ΜΕ 95847 

∆ήµος Β. 
Τζουµέρκων 

32 50,00 1.600,00 1.968,00 27-30/10/12 

Μπόγδος Κων/νος 
 
ΜΕ 02880 

∆ήµος Β. 
Τζουµέρκων 

399 50,00 19.950,00 24.538,50 
25/10/12-
20/11/12 

Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 33348 
∆ήµος Β. 

Τζουµέρκων 
150 50,00 7.500,00 9.225,00 

25/10/12-
8/11/12 

Μπόγδος Κων/νος 
 
ΜΕ 02881 

∆ήµος Β. 
Τζουµέρκων 

 
50 

50,00 2.500,00 3.075,00 25-29/10/12 

Σιαραµπής 
Απόστολος 

ΜΕ 68310 
∆ήµος Β. 

Τζουµέρκων 
150 50,00 7.500,00 9.225,00 

25/10/12-
8/11/12 

        
Μάλιακας 
Παναγιώτης 

ΕΚΕ 1355 
∆ήµος 

Μετσόβου 
399 50,00 19.950,00 24.538,50 1-27/11/12 

Μπαϊρακτάρης 
Ιωάννης ΜΕ 91564 

∆ήµος 
Μετσόβου 399 50,00 19.950,00 24.538,50 1-27/11/12 

∆όλγηρας ∆ηµήτριος ΜΕ 34868 
∆ήµος 

Μετσόβου 
399 50,00 19.950,00 24.538,50 

25/10/12-
20/11/12 

Μπαλαντάνη 
Βιργινία ΜΕ 68329 

∆ήµος 
Μετσόβου 399 50,00 19.950,00 24.538,50 

25/10/12-
20/11/12 

Παλτινιώτης Μιχαήλ ΜΕ 85675 
∆ήµος 

Μετσόβου 
300 50,00 15.000,00 18.450,00 

25/10/12-
18/11/12 

Γραβάνης 
Αριστοτέλης & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΜΕ116840 
∆ήµος 

Μετσόβου 
200 90,00 18.000,00 22.140,00 

25/10/12-
9/11/12 

Παϊλας Στέργιος ΕΚΒ 5171 
∆ήµος 

Μετσόβου 
83 50,00 4.150,00 5.104,50 

25/10/12-
1/11/12 

∆έλφας Νικόλαος ΕΚΒ 5104 
∆ήµος 

Μετσόβου 83 50,00 4.150,00 5.104,50 25-31/10/12 

Μπίσας Απόστολος ΕΚΒ 5113 
∆ήµος 

Μετσόβου 
83 50,00 4.150,00 5.104,50 25-31/10/12 
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Μπούκας 
Παναγιώτης 

ΜΕ101421 
∆ήµος 

∆ωδώνης 
7 50,00 350,00 430,50 29/10/12 

Μπούκας 
Παναγιώτης 

ΙΝΧ 3701 
∆ήµος 

∆ωδώνης 
10 50,00 500,00 615,00 29/10/12 

Μπούκας 
Παναγιώτης ΜΕ 01421 

∆ήµος 
∆ωδώνης 10 50,00 500,00 615,00 06/11/12 

        

Γκούτσης Αχιλλέας ΜΕ 79944 ∆ήµος Ζίτσας 36 50,00 1.800,00 2.214,00 28-31/10/12 

Σιώζος Βασίλειος ΜΕ 88441 ∆ήµος Ζίτσας 36 50,00 1.800,00 2.214,00 
 
28-31/10/12 

Σιώζος Βασίλειος ΜΕ 47338 ∆ήµος Ζίτσας 36 50,00 1.800,00 2.214,00 
 
28-31/10/12 

Ιωάννου Κων/νος ΜΕ 16827 ∆ήµος Ζίτσας 36 50,00 1.800,00 2.214,00 
 
28-31/10/12 

Σιώκος ∆ηµήτριος ΜΕ 19478 ∆ήµος Ζαγορίου 399 50,00 19.950,00 24.538,50 
25/10/12-
20/11/12 

Σιώκος ∆ηµήτριος ΜΕ 15170 ∆ήµος Ζαγορίου 399 50,00 19.950,00 24.538,50 
25/10/12-
20/11/12 

Μπαζαλέκος 
∆ηµήτριος ΜΕ 13253 ∆ήµος Ζαγορίου 30 50,00 1.500.00 1.845,00 25-29/11/12 

Παπαζώης Ιωάννης ΜΕ 47392 ∆ήµος Ζαγορίου 40 50,00 2.000.00 2.460,00 25-31/10/12 

Παπαζώης Ιωάννης 
 
ΜΕ119457 

∆ήµος Ζαγορίου 30 50,00 1.500.00 1.845,00 25-31/10/12 

Μπονόβα 
Παναγιώτα 

ΜΕ 88448 ∆ήµος Ζαγορίου 160 50,00 8.000.00 9.840,00 
25/10/12-
9/11/12 

 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης για την 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. 111547/4739/12-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112066/4273/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 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 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 36/1479/17-12-2012) 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω
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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 KY 5186 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4 2.200,00 2.706,00 
2 KY5191 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΦΙΛΤΡΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΣΤΕΓΑΝΑ ΣΕΤ 2.515,00 3.093,45 

3 
ΚΥ 5209 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΣΑΣΜΑΝ-ΚΑΡΟΤΣΑ-ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 

13.500,00 16.605,00 

4 ΚΥ 5191 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ 1.980,00 2.435,40 
5 ΚΥ 9072 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 250,00 307,50 
6 ΜΕ 123706 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ 315,00 387,45 
7 ΚΥ 5190 ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΤΕΡ-ΤΡΟΜΠΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΟΥ 615,00 756,45 
8 ΚΥ 5213 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣΜΑΝ 947,00 1.164,81 

9 
ΚΗΙ 7387 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

∆ΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ-ΒΟΛΑΝ ∆ΙΠΛΗΣ 
ΜΑΖΑΣ 

1.900,00 2.337,00 

10 ΚΗΙ 7413  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΑΣΜΑΝ-∆ΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ 495,00 608,85 
11 ΚΗΙ 7353 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΦΡΕΝΑ-ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 555,00 682,65 
12 ΚΥ 5464 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ 1.150,00 1.414,50 

    ΣΥΝΟΛΟ 26.422,00 32.499,06 

�  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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 

∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε Ιωαννίνων) ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 19-12-2012 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 20-12-2009 αίτησης ακύρωσης του 
Αθανασίου Παππά του Γεωργίου, κατά 1) του Νοµάρχη Ιωαννίνων 2) του ∆ήµου 
Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων και 3) της αριθµ. 8063/19-08-2009 απόφασης του Νοµάρχη 
Ιωαννίνων περί τροποποιήσεως του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου επέκτασης 
Ελεούσας του ∆ήµου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων στο οικοδοµικό τετράγωνο 54.   

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 Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111398/4253/12-
12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση στη 
Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε Ιωαννίνων) ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για την 
αναφερόµενη στο  θέµα υπόθεση, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να 
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι συναινούν στην εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, τονίζοντας όµως ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», 
όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες 
συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1480/17-12-2012) 

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 Ιωαννίνων) 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 19-12-2012 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 20-12-2009 αίτησης ακύρωσης του Αθανασίου 
Παππά του Γεωργίου, κατά 1) του Νοµάρχη Ιωαννίνων 2) του ∆ήµου Πασσαρώνος Ν. 
Ιωαννίνων και 3) της αριθµ. 8063/19-08-2009 απόφασης του Νοµάρχη Ιωαννίνων περί 
τροποποιήσεως του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου επέκτασης Ελεούσας του ∆ήµου 
Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων στο οικοδοµικό τετράγωνο 54, 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 ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
την κατάθεση υποµνήµατος και πρόσθετων λόγων, σύµφωνα µε την  αριθµ. 
1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων 
αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 1.473,00 πλέον ΦΠΑ.  

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, για τη 
συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως θα ανέλθει στο ποσό των € 1.700,00 
(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 % βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ 
αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου της υπόθεσης και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση 
από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και 
λοιπών υλικών», προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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. 35/1462/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση 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. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111346/8507/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 111403/4255/12-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
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αναφέρονται τα εξής: «…. Μετά την ισχύ του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και την 

κοινοποίηση του αρ. πρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή του 

άρθρου 26 του παραπάνω Νόµου που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια οργανική µονάδα, 

προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών 

µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή 

παραλαβής 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». Σας υποβάλλουµε, προς τούτο, το Πρακτικό κλήρωσης 

των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, καθώς και την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής 

αυτής και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 

του Π.∆. 118/07 Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω υλικών….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1481/17-12-2012) 

Συγκροτεί την Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου», και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 12-12-2012 
Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., µε βαθµό Β’, 

β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., µε βαθµό Γ΄ και                 

γ. Μαργώνης Γεώργιος, Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε., µε βαθµό ∆΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Νάκας Αθανάσιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄, 

β. Τσώλα Αλεξάνδρα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄.               
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 12-12-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή παραλαβής 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». 

 Σήµερα στις 12/12/2012 παρουσία των : 

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

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

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

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή παραλαβής 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», σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 
συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., µε βαθµό Β’, 
β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., µε βαθµό Γ΄ και 
γ. Μαργώνης Γεώργιος, Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε., µε βαθµό ∆΄. 
 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Νάκας Αθανάσιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄, 
β. Τσώλα Αλεξάνδρα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 
γ. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

 
 

 Ιωάννινα, 12/12/2012 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 του Πρακτικού Νο1/12-12-2012 (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής & 
οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων 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, 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. 18/728/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή 
πώλησης Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω ανοιχτού 
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µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 57942/4399/29-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, ενώ επιπλέον εγκρίθηκε 
δαπάνη € 600,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων 
έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική, της διακηρύξεως του ανωτέρω διαγωνισµού.  

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

8. Την αριθµ. 30/1215/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του επαναληπτικού 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης 
για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %) 
στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
94244/7121/19-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, µε ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισµό 
που διαµορφώνεται στο ποσό των € 1.483.756,00 ήτοι: Α) ποσό € 1.085.630,00 µε ΦΠΑ, 
για την προµήθεια συνολικά 775.450 λίτρων καυσίµων (πετρέλαιο) θέρµανσης, και Β) 
ποσό € 398.126,00 για την προµήθεια συνολικά 251.500 λίτρων καυσίµων κίνησης, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α’ της 
διακήρυξης, ενώ επιπλέον εγκρίθηκε δαπάνη € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη 
δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική, της 
διακηρύξεως του ανωτέρω διαγωνισµού. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 111959/8543/13-12-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112070/4274/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής 
διεξαγωγής του Ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων, για το έτος 2012, και 
εισηγείται την έγκρισή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1483/17-12-2012) 

Εγκρίνει το Νο1/12-12-2012 Πρακτικό (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής & 
οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2013, βάσει του οποίου η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία ανοίγµατος 
των φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των: 1) «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε.» και 2) ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και αφού ήλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
τους, και αφού διαπίστωσε ότι κατατέθηκαν τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη, προέβη στο 
άνοιγµα και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών, έκρινε τις υποβληθείσες προσφορές 
αποδεκτές και εισηγείται την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών για την υλοποίηση της 
προµήθειας. 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 65 - 

Σύµφωνα µε το ως άνω Νο1/12-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες 
των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισµό € 
1.483.756,00 ήτοι: Α) ποσό € 1.085.630,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια συνολικά 775.450 
λίτρων καυσίµων (πετρέλαιο) θέρµανσης, και Β) ποσό € 398.126,00 για την προµήθεια 
συνολικά 251.500 λίτρων καυσίµων κίνησης, το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις 
που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την 
υλοποίηση της ανωτέρω προµήθειας οι εξής: 

α) Για τα καύσιµα (πετρέλαιο) θέρµανσης, ο ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα µηδέν ένα επί τοις εκατό) επί της νόµιµα διαµορφούµενης 
κάθε φορά, µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής του και που 
αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του, για την προµήθεια 
775.450 Λίτρων Πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. και των Ιδρυµάτων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, όπως αναλυτικά, ανά Υπηρεσία αναφέρονται στον 
κατωτέρω πίνακα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α’ της  αριθµ. 93321/7075/29-10-2012 
διακήρυξης του διαγωνισµού: 

 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
(Λίτρα) 

1 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

110.000 

2 "ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.000 

3 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 6.950 

4 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 28.500 

5 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

190.000 

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250.000 

7 Ο.Α.Ε.∆.- ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 115.000 

8 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

30.000 

9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. 40.000 

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 775.450 

 

β) Για τα καύσιµα κίνησης (βενζίνη αµόλυβδη απλή και πετρέλαιο κίνησης), η εταιρεία µε την 
επωνυµία «Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα 
µηδέν ένα επί τοις εκατό) επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά, µέσης τιµής λιανικής 
πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε 
κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του, για την προµήθεια 251.500 λίτρων καυσίµων 
κίνησης, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. και των Ιδρυµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 
2013, όπως αναλυτικά, ανά Υπηρεσία αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Α’ της  αριθµ. 93321/7075/29-10-2012 διακήρυξης του διαγωνισµού: 

 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

ΑΠΛΗ 
(Λίτρα) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
(Λίτρα) 

1 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 25.000 225.000
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2 "ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

▬ 200

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

4 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1.200 ▬

5 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

▬ ▬

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ▬ ▬

7 Ο.Α.Ε.∆.- ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ▬ ▬

8 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

▬

9 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΑ.Σ. 100 ▬

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 251.500 

 
Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσουν οι προσωρινοί 
µειοδότες, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
 

της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων, για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων. 

 
 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 12η του µηνός ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση και ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, στο Γραφείο 232 του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή 
διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισµού, ανάδειξης προµηθευτών 251.500 Λίτρων Καυσίµων 
κίνησης και 775.450 Λίτρων Πετρελαίου θέρµανσης, όπως αναλυτικά αναφέρονται, ανά 
υπηρεσία, στο Παράρτηµα Α΄ της σχετικής διακήρυξης, προκειµένου να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. και των Ιδρυµάτων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, για το χρονικό 
διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι την 31-12-2013. 

 Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι : 
� Σιώζου Ελένη, προϊσταµένη του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοίκησης, ως 

πρόεδρος, 
� Σακκάς Ευάγγελος, προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης 

∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
� Θεοδόσης Νικόλαος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 

– ∆υτ. Μακεδονίας και 
� Ντάφλος Ευάγγελος, ως εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων. 

 Το τακτικό µέλος, Παπαρούνα Ζωίτσα, προϊσταµένη του Τµήµατος 
Τεκµηρίωσης της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών και 
το αναπληρωµατικό αυτής, Νάκας Αθανάσιος, υπάλληλος του Τµήµατος Συγκοινωνιακών 
Έργων της ∆/νσης Τεχνικών έργων, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, αν και είχαν προσκληθεί 
νοµίµως, µε τα υπ΄αριθµ. 97497/7421/30-10-2012 και 108782/8326/06-12-2012 έγγραφα 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση. 

 Χρέη γραµµατέα εκτέλεσε ο Τσεπέλης Ιωάννης, υπάλληλος του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθύνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισµού ανάδειξης 
προµηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων και των Ν.Π.∆.∆. του Ν. 
Ιωαννίνων. 

 Η Επιτροπή, µέχρι την 10:00 π.µ., καταληκτική ώρα για την υποβολή των 
προσφορών, δέχτηκε τις παρακάτω προσφορές, οι οποίες καταγράφηκαν µε την παρακάτω 
σειρά : 

1) ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. και 

2) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι παρίστανται τα τέσσερα µέλη της 

Επιτροπής, η επιτροπή ακολούθως, παρουσία των ενδιαφεροµένων, προέβη στη 
διαδικασία ανοίγµατος των φακέλων των προσφορών, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής των συµµετεχόντων. 

 Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συµµετέχοντες 
προσκόµισαν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι συγκεντρώνουν όλες τις 
απαραίτητες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις για συµµετοχή στο διαγωνισµό και θα 
προσκοµίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά, εφόσον ανακηρυχθούν µειοδότες, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, καθώς και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 
διαγωνισµό. 
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Από το κείµενο και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών συνάγεται ότι ο ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει καταθέσει προσφορά για την κατηγορία των καυσίµων θέρµανσης, 
ενώ η Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ, για την κατηγορία των καυσίµων κίνησης, 
δηλαδή έχουµε µία προσφορά για την κατηγορία των καυσίµων θέρµανσης και µία 
προσφορά για την κατηγορία των καυσίµων κίνησης. 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07, «σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη 
τιµή, στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο 
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων 
διαγωνισµών είτε της αγοράς, που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός 
µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά». 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των δεδοµένων και αφού 
έλαβε υπόψη της : 

1) το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εξασφάλισε συνθήκες 
πραγµατικού ανταγωνισµού, µε σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, 
δεδοµένου ότι στην προκειµένη περίπτωση, τηρήθηκαν οι νόµιµες διατυπώσεις και 
προϋποθέσεις δηµοσιότητας, µε στόχο την έξωθεν καλή µαρτυρία και την εξασφάλιση 
συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού, προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων του 
∆ηµοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του διαγωνισµού [δηµοσίευση 
της περίληψης του διαγωνισµού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο οικονοµικές 
εφηµερίδες των Αθηνών (Γενική και Ηχώ των ∆ηµοπρασιών), σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, 
τήρηση των διατάξεων του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, µε την ανάρτηση στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr ), καθώς και 
ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων], δεν υπήρξε όµως 
ενδιαφέρον από καµία άλλη εταιρεία να καταθέσει προσφορά. 

2) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην περιορίζουν 
τις δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 

3) ότι η ορισµένη από τη ∆ιακήρυξη τιµή, πάνω στην οποία υπολογίζεται το ποσοστό 
της προσφερόµενης έκπτωσης, καθορίζεται ως η νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά, µέση 
τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του και συνεπώς µε αντικειµενικά 
δεδοµένα της αγοράς. 

 αποφάσισε να προβεί στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, ύστερα από 
ανακοίνωση στους παριστάµενους εκπροσώπους των συµµετεχόντων. 

 Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν τα αποτελέσµατα, που εµφαίνονται 
παρακάτω και ανακηρύχθηκαν µειοδότες : 

α) Για τα καύσιµα (πετρέλαιο) θέρµανσης (λιανική) ο ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, µε 
ποσοστό έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα µηδέν ένα επί τοις εκατό), 

β) Για τα καύσιµα κίνησης (λιανική) η Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ, µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα µηδέν ένα επί τοις εκατό), για βενζίνη αµόλυβδη απλή 
και πετρέλαιο κίνησης. 

 Μετά τα παραπάνω η επιτροπή, και µε γνώµονα το συµφέρον του ∆ηµοσίου, 
ζήτησε από τους µοναδικούς εκπροσώπους της κατ΄ είδος κατηγορίας των καυσίµων 
(πετρελαίου θέρµανσης και καυσίµων κίνησης), που προσήλθαν στον εν λόγω διαγωνισµό, 
τη βελτίωση της οικονοµικής τους προσφοράς, πλην όµως αυτοί επέµεναν στη θέση τους, 
επικαλούµενοι τη µεγάλη καθυστέρηση πληρωµής, εκ µέρους των ιδρυµάτων, σε αντίθεση 
µε τη δική τους υποχρέωση, εκ µέρους των εταιριών καυσίµων, να αγοράζουν τοις 
µετρητοίς, την επιβάρυνση των τιµών τους µε τις κρατήσεις υπέρ τρίτων (εκτός των 
καυσίµων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων), που προσεγγίζουν περίπου το 3-
4 % και το γεγονός ότι η µέση λιανική τιµή, που προσδιορίζεται από την αρµόδια υπηρεσία 
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της Περιφέρειας (∆/νση Ανάπτυξης – Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού), είναι χαµηλότερη 
από αυτή που εφαρµόζουν στα πρατήριά τους, λόγω του ότι ο προσδιορισµός της γίνεται 
από µεγάλο αριθµό πρατηρίων, ανάµεσα στα οποία υπάρχουν και µεγάλα, σε όγκο 
πωλήσεων, πρατήρια, που µπορούν και πωλούν σε πολύ χαµηλές τιµές, λόγω του 
µεγάλου ανταγωνισµού, που δηµιουργείται στην πετρελαϊκή αγορά. 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού η επιτροπή συνεκτίµησε τα παρακάτω : 
α) το γεγονός ότι οι χορηγητές των πετρελαιοειδών και ειδικότερα οι ασκούντες 

λιανικές πωλήσεις (πρατηριούχοι και µεταπωλητές), σε συνδυασµό µε την αύξηση στις 
τιµές των καυσίµων, έχουν πολύ µικρό περιθώριο κέρδους και επιπροσθέτως, ενώ η 
πληρωµή του κόστους των καυσίµων στις πετρελαϊκές εταιρείες γίνεται άµεσα µε µετρητά, 
εντούτοις παραµένουν απλήρωτοι από τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς του ευρύτερου 
∆ηµόσιου τοµέα για πολλούς µήνες, σε συνδυασµό και µε τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται συνεπεία της καθυστέρησης επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 
(Ε.Φ.Κ.), µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενδιαφέρον συµµετοχής στους διαγωνισµούς 
προµηθειών πετρελαιοειδών του ∆ηµοσίου & Ν.Π.∆.∆. από πρατηριούχους και λοιπούς 
διακινητές, µε αποτέλεσµα την δυσκολία ανάπτυξης επαρκούς ανταγωνισµού, πράγµα που 
εικάζεται ότι θα δηµιουργηθεί και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισµού, 

β) την επιβάρυνση των καυσίµων θέρµανσης και κίνησης (εκτός των καυσίµων για 
την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων) µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, 
από τον προµηθευτή, κάτι που παλαιότερα επιβάρυνε τις υπηρεσίες, καθώς και την 
παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94 (οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπολογίζονται 
περίπου σε ποσοστό 3 - 4 %) και 

γ) ότι και κατά τις προηγούµενες περιόδους οι οικονοµικές προσφορές ήταν περίπου 
στα ίδια επίπεδα και συγκεκριµένα, την περυσινή χρονιά, το ποσοστό έκπτωσης 
ανέρχονταν στο 0% και για τις δύο κατηγορίες καυσίµων, 

Εισηγείται 

την ανάδειξη ως προσωρινών µειοδοτών : 

α) Για τα καύσιµα (πετρέλαιο) θέρµανσης, τον ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ, µε 
ποσοστό έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα µηδέν ένα επί τοις εκατό) επί της νόµιµα 
διαµορφούµενης κάθε φορά, µέσης τιµής λιανικής πώλησης του είδους, την ηµέρα 
παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισµά του. 

β) Για τα καύσιµα κίνησης (βενζίνη αµόλυβδη απλή και πετρέλαιο κίνησης), την Ο.Ε. 
ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ, µε ποσοστό έκπτωσης 0,01 % (µηδέν κόµµα µηδέν ένα 
επί τοις εκατό) επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά, µέσης τιµής λιανικής πώλησης 
του είδους, την ηµέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 
χαρακτηριστικό γνώρισµά του. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι κλείνει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω : 

 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γραµµατέας                                     Τα µέλη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/10-12-2012 (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής) 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου «Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά 
(ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 97457/3959/30-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια 
µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)». 
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7. Την αριθµ. 33/1323/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», 
προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010» Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη και εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακηρύξεως του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέταξε τη σχετική µελέτη 
(τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός, τιµολόγιο) και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 100718/7663/08-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) Συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής, του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

8. Το «Υπόµνηµα – Αναφορά» της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» 
ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε., κατά του Πρακτικού Νο1/10-12-2012 της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, το οποίο παραλήφθηκε από τη 
∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου την 12-12-2012 και έλαβε αριθµ. πρωτ. 
111122/8497/12-12-2012 (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 
111122/8497/13-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας), σύµφωνα µε το οποίο η ως άνω 
εταιρεία και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ’ αυτό, ζητά να εξαφανισθεί το µε 
αριθµό 1/2012 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
111122/8497/13-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112073/4275//13-12-2012 
στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Σας 
στέλνουµε, συνηµµένα, το πρακτικό Νο 1 της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου 
διαγωνισµού ανάδειξης µειοδότη, για την προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού 
αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ) και σας παρακαλούµε για τα παρακάτω, αναφορικά µε το 
αντικείµενο του θέµατος : Α) Την έγκριση του συνηµµένου πρακτικού. Β) Να απορριφθεί, 
ως απαράδεκτο, το υποβληθέν υπόµνηµα - αναφορά - ένσταση, λόγω µη επισυναπτόµενου 
προβλεπόµενου παραβόλου και της µη κοινοποίησης στον έτερο διαγωνιζόµενο, κατά του 
οποίου στρέφεται. Γ) Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι οι σχετικές αναφορές, στο υποβληθέν 
υπόµνηµα – αναφορά – ένσταση, µε περιεχόµενο αιχµές κατά της Επιτροπής, για µη 
τήρηση της νοµιµότητας, αδιαφάνεια κ.λπ., είναι αβάσιµες και µη νόµιµες, προσβάλλουν 
κατάφωρα τα µέλη της επιτροπής και ως εκ τούτου, αιτούµαστε όπως η Οικονοµική 
Επιτροπή επιληφθεί και αποφασίσει σχετικά και επ΄ αυτών και, σε κάθε περίπτωση, για την 
ανάκλησή τους. …». 

Στο ως άνω Πρακτικό Νο1/10-12-2012 αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 

θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» 
 
Στα Ιωάννινα σήµερα, την 10η του µηνός ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.00 π.µ., 

συνήλθε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 345 του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 33/1323/13-11-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «προµήθεια 
µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού 17.000,00 
€, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
προµήθεια µετασχηµατιστή, στο αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ Κατσικά, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί για την αποκατάσταση των διάφορων ζηµιών, προϋπολογισµού 17.000,00 €, µε 
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Φ.Π.Α., από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 
1. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Πρόεδρος, 
2. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., Μέλος και  
3. Κοντογιώργου ∆ήµητρα, Π.Ε. Περιβάλλοντος, Μέλος. 

 Η επιτροπή, µέχρι και τη 09:00 π.µ., λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, δέχτηκε 
τις προσφορές των : 

1. ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.) και 
     2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ. 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και τον 
έλεγχο της πληρότητας του περιεχοµένου τους, ως προς τον αριθµό των περιλαµβανοµένων σε 
αυτούς, επιµέρους φακέλων. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές ήταν πλήρεις, ως προς τον αριθµό των επιµέρους 
φακέλων, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής, από τον 
οποίο, διαπιστώθηκαν τα εξής :  

α) Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής της ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.), προέκυψε ότι δεν προσκόµισε πιστοποιητικό ποιότητας ISO 
της επιχείρησης, όπως ορίζεται στη σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση, µε βάση τους όρους της 
οποίας, διενεργήθηκε ο παρών διαγωνισµός. 

β) Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ, προέκυψε 
ότι έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται από τη σχετική 
∆ιακήρυξη. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται : 

Α) την απόρριψη της προσφοράς της ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ 
ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.) και τη µη αποσφράγιση της οικονοµικής του προσφοράς, καθώς δεν κρίθηκε, κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, αποδεκτή. 

Β) την αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. 
ΠΕΤΡΟΥ, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα αποφασισθεί, µετά από συνεννόηση των µελών της 
επιτροπής και θα του γνωστοποιηθεί, τηλεφωνικά. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1484/17-12-2012) 

Α. Ως προς το υποβληθέν Υπόµνηµα – Αναφορά  

Εξετάζει το υποβληθέν από την εταιρεία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – 
ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε., «Υπόµνηµα – Αναφορά», το οποίο υπέχει θέση ένστασης και 
παραλήφθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου την 12-12-2012 (αριθµ. 
πρωτ. 111122/8497/12-12-2012) κατά του Πρακτικού Νο1/10-12-2012 της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά 
(ΓΟΕΒ)», σύµφωνα µε το οποίο η ως άνω εταιρεία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει 
σ’ αυτό, ζητά να εξαφανισθεί το µε αριθµό 1/2012 Πρακτικό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και  

Το απορρίπτει ως απαράδεκτο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. β και παρ. 
6 του Π.∆. 118/2007, και συγκεκριµένα επειδή δεν προσκοµίσθηκε το προβλεπόµενο για το 
παραδεκτό της ένστασης, παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου (παρ. 6 του άρθρου 15 
Π.∆. 118/2007) ούτε αυτή κοινοποιήθηκε στον έτερο συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, κατά της 
συµµετοχής του οποίου στρέφεται (παρ. 2 εδ. β του άρθρου 15 Π.∆. 118/2007). 

Β. Ως προς την έγκριση του Πρακτικού  
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Εγκρίνει το Νο1/10-12-2012 Πρακτικό (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου 
Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
προέβη στη διαδικασία ανοίγµατος των φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των: 
1) ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.) και 2)  
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ και αφού διαπιστώθηκε ότι οι προσφορές ήταν πλήρεις, ως 
προς τον αριθµό των επιµέρους φακέλων, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της πληρότητας 
των δικαιολογητικών συµµετοχής, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο συµµετέχων 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΣ έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής, 
που απαιτούνται από τη σχετική ∆ιακήρυξη, ενώ η συµµετέχουσα εταιρεία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε.» ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε. δεν προσκόµισε το απαιτούµενο 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO της επιχείρησης. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εισηγείται: 
Α) την απόρριψη της προσφοράς της ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. (ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – 
ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.) και τη µη αποσφράγιση της οικονοµικής του προσφοράς, καθώς 
δεν κρίθηκε, κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής, αποδεκτή και Β) την 
αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Νο1/10-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, στον πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 
17.000,00 µε ΦΠΑ, και στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού αυτού, που αφορά στο 
στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, γίνεται αποδεκτή η προσφορά του 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ, επειδή έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
συµµετοχής, που απαιτούνται από τη σχετική ∆ιακήρυξη, ενώ αποκλείεται η προσφορά της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ 
ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε., επειδή δεν προσκόµισε το απαιτούµενο πιστοποιητικό ποιότητας ISO της 
επιχείρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, οι 
οποίες εισηγήθηκαν, επειδή τα θέµατα που τίθενται µε το υποβληθέν «Υπόµνηµα – Αναφορά» 
είναι σοβαρά, να ζητηθεί σχετική γνωµοδότηση από τη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας, 
λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι µε το Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισµού, η 
ενιστάµενη εταιρεία αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αυτού. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης για την ρύθµιση και εξόφληση της 1ης δόσης οφειλής της Περιφέρειας 
Ηπείρου στη ∆.Ο.Υ. Α΄ Ιωαννίνων.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111525/8518/12-
12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 111564/4258/12-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«……Με την  υπ’ αρ. πρωτ. 1128/0052/15-6-2012 Απόφαση ∆ηµοσιονοµικής ∆ιόρθωσης της 
Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επιβλήθηκε 
δηµοσιονοµική διόρθωση σε βάρος της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το ποσό των 42.376,00€ και αφορά δαπάνες προµήθειας υλικών που εσφαλµένα 
επιβαρύνθηκαν µε εργολαβικό όφελος, στις προγενέστερες της 21ης Εντολή Πληρωµής του 
έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας 
Ηπείρου».  
Με την ανωτέρω απόφαση ορίστηκε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή της  
µε επίδοση στην ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,  για την επιστροφή του 
ποσού των 42.376,18€ σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. Επειδή η επιστροφή του ποσού δεν έγινε στην 
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προβλεπόµενη ως άνω προθεσµία το ανωτέρω ποσό βεβαιώθηκε στην αρµόδια για την 
φορολογία εισοδήµατος της Περιφέρειας Ηπείρου Α΄ ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων. Επειδή το χρέος αυτό 
δεν αφορά πραγµατική οφειλή της Περιφέρειας Ηπείρου και παρακρατήθηκε ήδη από τον 
ανάδοχο του έργου kατά την εξόφληση της 22ης Εντολής Πληρωµής του έργου στις 30-11-
2012, ζητήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η ανάκληση της ανωτέρω απόφασης η 
οποία όµως µέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί. 
Σύµφωνα µε την µε την υπ’ αριθµ. 3134/01-10-2012 ατοµική ειδοποίηση χρεών της ∆.Ο.Υ. 
Ιωαννίνων, η Περιφέρεια Ηπείρου παρουσιάζεται να οφείλει στην ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων (Α, Β), 
το ποσό των 42.646,89. Με την ανωτέρω ειδοποίηση χρεών, ορίστηκε το ανωτέρω ποσό να 
καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δίµηνες δόσεις.  
Σε εκτέλεση των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), η ∆.Ο.Υ. 
Ιωαννίνων προέβη στην παρακράτηση από έσοδα της Περιφέρειας Ηπείρου το ποσό των 
5.321,09€ Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 1030/10-10-2012 διπλότυπο είσπραξης, έναντι της 
ληξιπρόθεσµης δόσης του ποσού των  14.215,63€, από την οποία εκκρεµεί η εξόφληση ποσού 
8.894,54€ συν της προσαυξήσεις ληξιπρόθεσµου κεφαλαίου ποσού 177,89€.  
 Επειδή για την είσπραξη εσόδων της Περιφέρειας Ηπείρου απαιτείται η έκδοση φορολογικής 
ενηµερότητας, θα πρέπει να γίνει ρύθµιση της οφειλής στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για το ποσό των 
8.894,54€. Για την ρύθµιση της οφειλής σε δεκαπέντε (15) δόσεις (ρύθµιση διευκόλυνσης) 
απαιτείται η έκδοση χρηµατικό εντάλµατος  ποσού 648,83€, για την εξόφληση της 1ης δόσης 
ποσού 604,83€ και την καταβολή παραβόλου ποσού 44,00€.   
Τα ποσά που ήδη παρακρατήθηκαν καθώς και τα ποσά που θα καταβληθούν µε την 
προτεινόµενη ρύθµιση θα επιστραφούν στην περιφέρεια Ηπείρου µετά  την ανάκληση της υπ’ 
αριθµ. 1128/0052/15-6-2012 απόφασης ∆ηµοσιονοµικής διόρθωσης του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.    εισηγούµαστε 
την έγκριση δαπάνης ποσού 648,83€ , για την έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος, για 
την καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθµισης  στη ∆.Ο.Υ. Α΄ Ιωαννίνων, σε βάρος των 
πιστώσεων του φορέα 072, Κ.Α.Ε. 5152 εκτάκτων αναγκών, του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου.  Για την πληρωµή της ανωτέρω δαπάνης υπάρχει διαθέσιµη πίστωση.». 
……………………………………………………………………………………………………  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1485/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 648,83 για την έκδοση ισόποσου χρηµατικού εντάλµατος, 
για την καταβολή και εξόφληση –βάσει ρύθµισης– της πρώτης δόσης οφειλής της Περιφέρειας 
Ηπείρου στη ∆.Ο.Υ. Ιωαννίνων, (ήτοι για την εξόφληση της 1ης δόσης, ποσό €  604,83 και για την 
καταβολή παραβόλου, ποσό € 44,00) σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 Κ.Α.Ε. 5152 
εκτάκτων αναγκών, 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 µετακίνησης του Ευαγγέλου Σιώτου, υπαλλήλου της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση των 
σχετικών δαπανών, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη της ∆/νσης Χωροταξίας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 

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 Χωρικού Σχεδιασµού της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθ. πρωτ.  111511/6779/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 111568/4260/12-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Σιώτου Ευάγγελου, υπαλλήλου της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη της ∆/νσης Χωροταξίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1486/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Σιώτου Ευάγγελου, υπαλλήλου της ∆/νσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, στις 28-12-2012 για τη 
συµµετοχή του σε σύσκεψη της ∆/νσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 400,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 071, ΚΑΕ 0711, του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 παράθεσης δεξίωσης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
Πρωτοχρονιά και έγκριση 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 Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111527/872/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 111566/4259/12-12-20102 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «Την 1η Ιανουαρίου 2013 πραγµατοποιείται η καθιερωµένη 
δεξίωση της Περιφέρειας Ηπείρου, στο χώρο εκδηλώσεων του µεγάρου της Περιφέρειας. Η 
συγκεκριµένη εκδήλωση γίνεται κάθε χρόνο εθιµοτυπικά και περιλαµβάνει δοξολογία στον 
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου, παρουσία όλων των Αρχών και πολιτών, 
δεξίωση στο Περιφερειακό Μέγαρο, που παραθέτει ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό 
Συµβούλιο Ηπείρου. Μια εκδήλωση όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης της 
εθιµοτυπικής παράδοσης και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε η 
Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που 
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σχετίζονται µε την εθιµοτυπική της δραστηριότητα. Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να 
εγκρίνετε την πίστωση  1.500 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής 
αυτής, που θα περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης, 
προµήθεια γλυκών, αναψυκτικών και ποτών, αγορά ανθέων, φωτογραφική κάλυψη κ.λ.π. 
για περίπου 400 προσκεκληµένους (Αρχές Ηπείρου, Βουλευτές, δικαστικές και 
στρατιωτικές αρχές, εκπροσώπους φορέων κ.α.), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, 
ΚΑΕ:0845». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1487/17-12-2012) 

− Εγκρίνει την παράθεση δεξίωσης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
Πρωτοχρονιά, που θα πραγµατοποιηθεί την 01-01-2013 στο χώρο εκδηλώσεων του 
∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας, στα Ιωάννινα. Οι εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά 
γίνονται κάθε χρόνο εθιµοτυπικά και περιλαµβάνουν δοξολογία στον Μητροπολιτικό 
Ναό του Αγίου Αθανασίου, παρουσία όλων των Αρχών και πολιτών, δεξίωση στο 
Περιφερειακό Μέγαρο, που παραθέτει ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συµβούλιο 
Ηπείρου. 

Μια εκδήλωση όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης της εθιµοτυπικής παράδοσης 
και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε η Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει 
απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την 
εθιµοτυπική της δραστηριότητα.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης, που θα περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και 
φακέλων, παράθεση δεξίωσης, προµήθεια γλυκών, αναψυκτικών και ποτών, αγορά 
ανθέων, φωτογραφική κάλυψη κ.λ.π. για περίπου 400 προσκεκληµένους (Αρχές 
Ηπείρου, Βουλευτές, δικαστικές και στρατιωτικές αρχές, εκπροσώπους φορέων κ.α.). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 έκδοσης του περιοδικού «ΦΗΓΟΣ» της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111982/876/13-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 112114/4279/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « Η περιοδική έκδοση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων µε το 
διακριτικό τίτλο «ΦΗΓΟΣ» συνεχίζει τη δηµιουργική της προσφορά και πορεία και µε την 
Περιφέρεια Ηπείρου. Η τελευταία έκδοση  της ΦΗΓΟΥΣ ήταν το διπλό τεύχος Νο 29-30. Στο 
καινούργιο  τεύχος Νο 31, όπως και στα προηγούµενα εξάλλου, η θεµατολογία τους 
προέρχεται από συγγραφείς Ηπειρώτες και ανά την Ελλάδα, µε καθιερωµένη συντακτική 
επιτροπή που αποτελείται από διακεκριµένους ανθρώπους του Πνεύµατος στην περιοχή µας. 
Απαριθµεί σ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια, αλλά και στο ελληνικό στοιχείο της διασποράς, 
πολλά µέλη µε τη µορφή συνδροµητών. Η ανάγκη συνέχισης της περιοδικής έκδοσης της 
ΦΗΓΟΥΣ, που σηµειωτέον έβγαινε δύο φορές το χρόνο, τώρα περιορίζεται στη µια φορά, είναι 
µεγάλη, καθώς η καθυστέρηση της έκδοσής της, συνοδεύτηκε από αναρίθµητες τηλεφωνικές 
κλήσεις απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής των 
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Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και των Ηπειρωτών που βρίσκονται σε άλλα σηµεία της 
χώρας µας γιατί είναι ο συνδετικός κρίκος της πανταχόθεν αποδηµίας µε την ιδιαίτερη πατρίδα. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια έκδοση που εντάσσεται στο πλαίσιο της διάσωσης 
της παράδοσης, της διάδοσης της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς στις ερχόµενες γενιές, καθώς 
και στη διατήρηση των δεσµών των απανταχού  Ηπειρωτών µε την περιοχή µας και 
ταυτόχρονα  στην εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει 
απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους έκδοση που σχετίζεται µε την πολιτιστική και 
πνευµατική της δραστηριότητα. Το περιοδικό θα αποσταλεί, βάσει πρωτοκόλλου σε 1.000 
περίπου συνδροµητές, που έχουν εκδηλώσει την επιθυµία παραλαβής του, καθώς και σε 
Βουλευτές, ∆ηµάρχους της Ηπείρου, µέλη της πνευµατικής ηπειρωτικής κοινότητας κ.α.Κατόπιν 
αυτού παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση  10.500 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, επανέλαβαν την τοποθέτησή τους σχετικά µε την έκδοση από την 
Περιφέρεια Ηπείρου του περιοδικού «ΦΗΓΟΣ», ότι δηλ. πρέπει να επανεξετασθεί η 
αναγκαιότητα της έκδοσής του, ειδικότερα στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία, που η κοινωνία 
αντιµετωπίζει τόσο άµεσα και πιεστικά οικονοµικά προβλήµατα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1488/17-12-2012) 

− Εγκρίνει την περιοδική έκδοση µε το διακριτικό τίτλο «ΦΗΓΟΣ» της Περιφέρειας Ηπείρου, η 
οποία, ως συνέχεια της έκδοσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, συνεχίζει τη 
δηµιουργική της προσφορά και πορεία και µε την Περιφέρεια Ηπείρου, µε το νέο τεύχος Νο 
31, στο οποίο η θεµατολογία προέρχεται από συγγραφείς Ηπειρώτες και ανά την Ελλάδα, 
µε καθιερωµένη συντακτική επιτροπή που αποτελείται από διακεκριµένους ανθρώπους του 
Πνεύµατος στην περιοχή µας. 

Η ανάγκη συνέχισης της περιοδικής έκδοσης της ΦΗΓΟΥΣ, που σηµειωτέον έβγαινε δύο 
φορές το χρόνο, τώρα περιορίζεται στη µια φορά, είναι µεγάλη, καθώς αποτελεί 
αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, αλλά και των 
Ηπειρωτών που βρίσκονται σε άλλα σηµεία της χώρας µας γιατί είναι ο συνδετικός κρίκος 
της πανταχόθεν αποδηµίας µε την ιδιαίτερη πατρίδα. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια έκδοση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
διάσωσης της παράδοσης, της διάδοσης της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς στις ερχόµενες 
γενιές, καθώς και στη διατήρηση των δεσµών των απανταχού  Ηπειρωτών µε την περιοχή 
µας και ταυτόχρονα  στην εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε 
κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους έκδοση που σχετίζεται µε την 
πολιτιστική και πνευµατική της δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 10.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη 
των εξόδων της έκδοσης του διπλού τεύχους Νο 31 της «ΦΗΓΟΣ», το οποίο θα αποσταλεί, 
βάσει πρωτοκόλλου σε 1.000 περίπου συνδροµητές, που έχουν εκδηλώσει την επιθυµία 
παραλαβής του, καθώς και σε Βουλευτές, ∆ηµάρχους της Ηπείρου, µέλη της πνευµατικής 
ηπειρωτικής κοινότητας κ.α. 

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

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΤΣΩΡΟΣ – 
Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.».    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 4037/11-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111070/4239/11-12-2012 στον φάκελο 19/2012 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. Στην 
αιτιολογική έκθεση, σηµειώνεται ότι « ….. ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
προτεινόµενης δαπάνης 113.696,19 € µε την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α., συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
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της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου 
και της µορφής αυτού. Η προτεινόµενη δαπάνη των 113.696,19 € µε το ΦΠΑ του 2ου 
ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 1.279,07 € σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που 
οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της απολογιστικής δαπάνης της ασφάλτου. Με τις 
εργασίες του 2ου ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής 
σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 
καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται 
αύξηση του έργου. Με τις προτεινόµενες εργασίες του 2ου ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι 
εργασίες που είχαν περιληφθεί στο αντικείµενο της µελέτης του έργου ..».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1489/17-12-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. 
ΣΑΚΚΑΣ Ο.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 113.696,19 € µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 1.279,07 € σε 
σχέση µε τη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των 
απολογιστικών εργασιών και καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου, ενώ µε τον παρόντα 
2ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το αντικείµενο των εργασιών του έργου. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 τον εορτασµό της Πρωτοχρονιάς 2013 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 110143/655/10-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 110482/4232/10-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση οργάνωσης της εκδήλωσης εορτασµού της Πρωτοχρονιάς 2013, 
που θα γίνει βάσει του προγράµµατος την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2013 και στην οποία θα 
συµµετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Η εκδήλωση περιλαµβάνει, στην πόλη της 
Άρτας: δοξολογία, δεξίωση µετά την δοξολογία στο κατάστηµα της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας για 100 προσκεκληµένους. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 προσκεκληµένους, δηλ. 
Μητροπολίτη, Βουλευτές, ∆ήµαρχο, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές της Άρτας, 
∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, ξηρών καρπών, 
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αναλωσίµων, οικιακών σκευών, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών  
κ.λ.π.). αµοιβή φιλαρµονικής του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ». Η πραγµατοποίηση της 
εκδήλωσης εορτασµού της Πρωτοχρονιάς, κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  
επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Η πίστωση 1.000 € (πλέον ΦΠΑ) θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Φορέας: 072, ΚΑΕ: 0845. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1490/17-12-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στην οργάνωση της 
εκδήλωσης εορτασµού της Πρωτοχρονιάς 2013, που θα γίνει βάσει του προγράµµατος 
την Κυριακή 1η Ιανουαρίου 2013 και περιλαµβάνει στην πόλη της Άρτας: δοξολογία, 
δεξίωση µετά την δοξολογία στο κατάστηµα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για 100 
προσκεκληµένους. 

Η πραγµατοποίηση της εκδήλωσης εορτασµού της Πρωτοχρονιάς, κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845) 
για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στην εκδήλωση, που 
αφορούν σε δαπάνες για έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 
100 προσκεκληµένους, δηλ. Μητροπολίτη, Βουλευτές, ∆ήµαρχο, εκπροσώπους 
κοµµάτων, Αρχές της Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., (αγορά αναψυκτικών, 
γλυκών, ξηρών καρπών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, φωτογράφηση εκδηλώσεων, 
εκτύπωση φωτογραφιών  κ.λ.π.), αµοιβή φιλαρµονικής του Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ». 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 
δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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 πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για 
την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, 
ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του 
τουριστικού προϊόντος της περιοχής, 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις του 
Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει 
σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 
(Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 111879/668/13-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
112747/4289/14-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
« ….. Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού ύψους 60.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την επιλογή Αναδόχου που θα υλοποιήσει το έργο "  ∆ράσεις 
προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου " . Ο εν 
λόγω διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και στοχεύει στη 
τουριστική προβολή των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Το τεύχος του πρόχειρου διαγωνισµού αναλυτικά περιγράφει το αντικείµενο του έργου 
και συνάδει µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι ο διαγωνισµός 
αυτός αφορά κονδύλιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου / 
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Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 2012, ποσό το οποίο προέρχεται από χορηγίες (ταµειακό υπόλοιπο) 
της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Άρτας, καθώς και από το πρόγραµµα ΚΑΠ λειτουργικών 
και εντάσσεται σε κατηγορία δαπάνης «Προβολή µνηµείων».  Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις 
κάτωθι δράσεις: 1. Σχεδιασµός, παραγωγή και έκδοση αντιτύπων DVD προβολής Αρχαιολογικών, 
Βυζαντινών και Ιστορικών Μνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου. 2. Εφαρµογή για iphone, android 
και διαδικτύου προβολής Αρχαιολογικών, Βυζαντινών και Ιστορικών Μνηµείων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 3. Παραγωγή πολιτιστικού ντοκιµαντέρ. Η πληρωµή του Αναδόχου θα  βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 
αναλυτικότερα τον ειδικό φορέα 072 Κ.Α.Ε. 0845Α «Προβολή µνηµείων».……». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται και σχέδιο διακήρυξης του διαγωνισµού. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1491/17-12-2012) 

− Εγκρίνει τη  διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» 
στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισµού € 60.000,00 µε 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου/Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας και αναλυτικότερα τον ειδικό φορέα 072 Κ.Α.Ε. 0845Α «Προβολή µνηµείων» και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις 
προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα 
πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, 
µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 111879/668/13-12-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 1. Σχεδιασµός, παραγωγή και έκδοση 
αντιτύπων DVD προβολής Αρχαιολογικών, Βυζαντινών και Ιστορικών Μνηµείων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 2. Εφαρµογή για iphone, android και διαδικτύου προβολής Αρχαιολογικών, Βυζαντινών και 
Ιστορικών Μνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου. 3. Παραγωγή πολιτιστικού ντοκιµαντέρ.  

� Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
ΛΕΥΚΟ, µε το σκεπτικό ότι υπάρχει ήδη ένα εγκεκριµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής για την 
Περιφέρεια Ηπείρου, το οποίο µε τέτοιες µεµονωµένες ενέργειες – όπως η διενέργεια του διαγωνισµού 
του θέµατος – παρακάµπτεται συνεχώς. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

 

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. 8/280/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, για την ανάδειξη προµηθευτή για το πετρέλαιο θέρµανσης έτους 2012 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΚΚΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ». 

7. Την αριθµ. 34/1404/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
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πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 4152/26-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 4466/13-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112080/4276/13-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: «….. Με την 
αριθµ.8/280/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
κατακυρώθηκε η προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης µε την διαδικασία διαπραγµάτευσης 
στην Εταιρεία ΄΄ΒΑΚΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ κ.ΣΙΑ Ο.Ε.’’ αφού η διακήρυξη και η 
επαναδιακήρυξη του διαγωνισµού κατέστησαν άγονες. Η ανωτέρω εταιρεία µε την από 
10/12/2012 αίτησή της µας γνωρίζει ότι λόγω σοβαρών προβληµάτων της ,δεν µπορεί να 
εκτελέσει τη σύµβαση. Κατόπιν αυτού και προκειµένου να καλυφθούν οι επιτακτικές 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε΄Αρτας, παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 21κ.22 του Π.∆/τος 118/2007 κ.2 παρ.125 του Ν.2286/95 εγκρίνετε την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού και πάντως όχι πέραν της 
28/02/2013 συνολικού ποσού 15.000,00€ σε βάρος του Ε.Φ.072 ΚΑΕ 1512, µε απευθείας 
ανάθεση από τον προµηθευτή ΄΄Χαλκιά Χρήστο’’ Μεταπωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης , µε 
τον οποίο διαπραγµατευτήκαµε και δέχεται να µας προµηθεύσει το πετρέλαιο θέρµανσης 
στην ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτού(τιµή αντλίας).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1492/17-12-2012) 

− Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) 
και άρθρο 2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), και προκειµένου να καλυφθούν οι 
επιτακτικές ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Άρτας σε πετρέλαιο θέρµανσης, δεδοµένου 
ότι η εταιρεία στην οποία είχε κατακυρωθεί ο σχετικός διαγωνισµός έτους 2012 µε την 
διαδικασία διαπραγµάτευσης (αριθµ. 8/280/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής), δεν µπορεί – βάσει δήλωσής της – να εκτελέσει τη σύµβαση λόγω σοβαρών 
προβληµάτων,  

την απευθείας ανάθεση στον προµηθευτή Χρήστο Χαλκιά, Μεταπωλητή Πετρελαίου 
Θέρµανσης, της προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε Άρτας, µέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισµού και πάντως όχι πέραν της 
28-02-2013 συνολικού ποσού € 15.000,00 µε τιµή χρέωσης την ηµερήσια τιµή διάθεσης 
αυτού (τιµή αντλίας) και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω Μεταπωλητή Πετρελαίου 
Θέρµανσης, για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, συνολικού ποσού € 15.000,00 σε βάρος σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας (ΕΦ072 ΚΑΕ 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση παράτασης της από 26-10-2012 σύµβασης για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας.  

 

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. 8/280/14-3-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε τις οποίες, επειδή ο 
διενεργηθείς την 13-12-2011 ανοιχτός διαγωνισµός για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη) για την κάλυψη αναγκών έτους 2012 των Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Άρτας, απέβη άγονος (αριθµ. 37/1150/23-12-2011 απόφαση της Ο.Ε.), όπως επίσης 
και ο επαναληπτικός σχετικός διαγωνισµός, που διενεργήθηκε την 13-02-2012 (αριθµ. 
6/184/20-02-2012 απόφαση της Ο.Ε.), ενώ και η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ακολούθησε την 28-02-2012, σύµφωνα µε το ανωτέρω, αριθµ. 
I/28-02-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς της απέβη άγονη, δεδοµένου ότι δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση 
για την προµήθεια καυσίµων κίνησης έτους 2011 έληξε στις 29-02-2012, καθώς και τους 
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λόγους επείγουσας ανάγκης για την κάλυψη των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα 
κίνησης και ειδικότερα του µηχανολογικού εξοπλισµού ο οποίος παραµένει ακινητοποιηµένος 
λόγω έλλειψης αυτών, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας,  

εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) 
και άρθρο 2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), η απευθείας ανάθεση στην Πολυξένη 
Ταπραντζή, πρατηριούχο καυσίµων, της προµήθειας καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & 
βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 31-05-
2012 συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, µε τιµή χρέωσης την ηµερήσια τιµή διάθεσης 
αυτών (τιµή αντλίας) και η υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε την ως άνω πρατηριούχο 
καυσίµων, για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη 
αµόλυβδη), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µέχρι την 31-05-2012 συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 071, 
ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511).  

7. Τις σχετικές αριθµ. 16/636/08-06-2012, 22/882/31-07-2012 και 30/1262/24-10-2012 αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 4466/13-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112080/4276/13-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής: «….. Σε 
συνέχεια των αριθµ. 8/280/14-3-2012, 16/636/08-06-2012, 22/882/31-07-2012 και 30/1262/24-
10-2012 αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου όπου εγκρίθηκε η ανάθεση 
προµήθειας πετρελαιοειδών και η παράτασή της από 21-10-2012 σύµβασης µεταξύ Π.Ε. 
΄Αρτας και της Πολυξένης Ταπραντζή πρατηριούχο καυσίµων µέχρι 31-12-2012,αντίστοιχα και 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της από 15-3-2012 αρχικής σύµβασης µεταξύ Π.Ε. ΄Αρτας και της 
ανωτέρω όπου προβλέπεται το δικαίωµα παράτασης µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013 κατόπιν 
συµφωνίας µε τον προµηθευτή, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παράταση της ανωτέρω 
σύµβασης για χρονικό διάστηµα δύο µηνών ήτοι µέχρι 28-02-2013 συνολικού ποσού 
15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Φορέα 072 ΚΑΕ 1511,για την κάλυψη των αναγκών 
της Π.Ε. ΄Αρτας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1493/17-12-2012) 

Εγκρίνει την παράταση της από 26-10-2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της Πολυξένης 
Ταπραντζή, πρατηριούχου καυσίµων, και κατόπιν συµφωνίας της προµηθεύτριας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 της αρχικής σύµβασης, για χρονικό διάστηµα δύο µηνών, ήτοι µέχρι 28-02-2013, για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και για 
συνολικό ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 του Πρακτικού Ι/11-12-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού.  

 

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. 33/1352/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε έγγραφες σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο, για την ασφαλιστική 
κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας καθώς και των όµοιων της πρώην ∆ΕΣΕ που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου - 
Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899 «Λοιπές 
Αµοιβές») και Β) οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµαα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: 
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Ασφαλιστικές Καλύψεις, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Πίνακας Οχηµάτων / ΜΕ προς Ασφάλιση,  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Σχέδιο Σύµβασης), για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και επισυνάφθηκε στην αριθµ. 
3894/08-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 4466/13-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112080/4276/13-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το αριθ. Ι/11-12-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την Ασφαλιστική Κάλυψη των Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας έτους  2013 και 
εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό Ι/11-12-2012 αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην Άρτα σήµερα 11/12/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.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. 
33/1352/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ασφαλιστική κάλυψη 
των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
έτους 2013.  
Η επιτροπή αποτελείται από τους  
1. Σπύρο Γεώργιο, Πρόεδρο  
2. Τάσιου Μαρία,  µέλος  
3. Ψωµά Γεώργιο, µέλος 
υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ΄Αρτας  και του γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Άρτας 

 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ∆ιακήρυξη και αφού δεν υπήρχε 
άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό στον 
οποίο κατατέθηκε µόνο µία (1) προσφορά ταχυδροµικώς, η οποία αριθµήθηκε και 
µονογράφτηκε κατά την κατάθεσή της: 

«Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

          Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο 
όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 
         Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία µόνο προσφορά. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη α) 
τον φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες 
δηµοσιότητας µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε.Άρτας οι συνθήκες 
πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων της (βλ.πράξη 
∆.Τµ.Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02) και β) τις διατάξεις του άρθρου 21 περίπτωση 
(η) του π.δ. 118/2007 οι οποίες ορίζουν ότι «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο 
τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται 
αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε 
προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο 
διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά» και µε δεδοµένο ότι στην 
Υπηρεσία µας υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών αγοράς αφού κατά το προηγούµενο έτος η 
υπηρεσία µας είχε ασφαλισµένα όλα τα αυτοκίνητα σε ασφαλιστικές εταιρείες, που 
επιβεβαιώνεται µε παραστατικά, αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και προέβη στην 
αποσφράγιση της προσφοράς.  
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Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν δύο (2) υποφάκελοι, ο µεν ένας µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής» και ο άλλος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά». Και οι 
δύο φάκελοι έφεραν τα απαραίτητα µε την διακήρυξη εξωτερικά στοιχεία, στη συνέχεια δε η 
επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του πρώτου υποφακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής» τα οποία σφραγίσθηκαν και µονογράφτηκαν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 «Η ΕΘΝΙΚΗ» 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Η  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη προσφορά, τους 
όρους της διακήρυξης καθώς και τη σχετική Νοµοθεσία «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου» 
κ.τ.λ., προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της και της οικονοµικής προσφοράς και στην 
εξέταση της συµµόρφωσής της µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη και διαπίστωσε ότι η µοναδική 
προσφορά που κατατέθηκε, πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη µονογράφοντάς 
την και σφραγίζοντάς την ανά φύλλο. 

Η επιτροπή στην συνέχεια διαπίστωσε ότι στο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής» εµπεριέχονταν σαν αναπόσπαστο µέρος και οι τεχνικές προδιαγραφές που έθετε 
η διακήρυξη οι οποίες ήταν σύµφωνες µε τις απαιτήσεις αυτής.  

     Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς που 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 12.576,65€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) από την 
µοναδική προµηθεύτρια εταιρεία αφού δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (20.000,00€) 
είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία οι ανάγκες της οποίας θα καλυφθούν για την ασφαλιστική 
κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας έτους 2013 και  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του διαγωνισµού 
στην εταιρεία «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ έναντι του συνολικού ποσού των 12.576,65€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

(Ακολουθεί Πίνακας) 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι για το όχηµα ΜΕ 120960 η εταιρεία δεν παρέχει οδική 
ασφάλεια (όπως προέβλεπε η διακήρυξη) για το λόγο ότι πρόκειται για µηχάνηµα έργου. 
Ύστερα από όχληση της επιτροπής, η εταιρεία δεσµεύθηκε όπως επαναξετάσει το θέµα. 
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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. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1494/17-12-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/11-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 20.000,00 µε 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 
Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 7), έκανε δεκτή την προσφορά του µοναδικού ενδιαφερόµενου 
προµηθευτή «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, και 
προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής», όπου 
εµπεριέχονταν σαν αναπόσπαστο µέρος και οι τεχνικές προδιαγραφές που έθετε η διακήρυξη οι 
οποίες διαπιστώθηκε ότι ήταν σύµφωνες µε τις απαιτήσεις αυτής. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
προέβη στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού ενδιαφερόµενου 
προµηθευτή, και στην εξέταση της συµµόρφωσής της µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη και 
διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη και εισηγείται την κατακύρωση 
του διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία, δεδοµένου ότι η τιµή προσφοράς της, που ανέρχεται στο 
συνολικό ποσό των 12.576,65 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) αφού δεν υπερβαίνει το όριο 
της διακήρυξης (20.000,00 € µε Φ.Π.Α.) είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία, και καλύπτονται οι 
ανάγκες της για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων 
για το έτος 2013.  
 
Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη των 
αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας καθώς και 
των όµοιων της πρώην ∆ΕΣΕ που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. Άρτας για το 
έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το αριθµ. Ι/11-12-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «Η ΕΘΝΙΚΗ» 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, η οποία έχει υποβάλλει τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη, η 
δε οικονοµική της προσφορά είναι συµφέρουσα και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης, και 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 12.576,65 µε ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, για την ασφαλιστική 
κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
καθώς και των όµοιων της πρώην ∆ΕΣΕ που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου - Π.Ε. 
Άρτας για το έτος 2013, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899 «Λοιπές Αµοιβές»). 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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. 36/2012 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 
δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών και 
γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του Προγράµµατος 
Προµηθειών έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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. 4466/13-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112080/4276/13-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Π.Ε. Άρτας έτους 2013, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και σε συνέχεια του από 10-12-2012 πρακτικού που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1495/17-12-2012) 

Συγκροτεί τις Επιτροπές: Α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών Β) αξιολόγησης ενστάσεων και 
προσφυγών και Γ) Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών για την εκτέλεση του 
προγράµµατος προµηθειών, για το έτος 2013, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007, το άρθρο 176 του Ν. 3852/1010 τα άρθρα 13 – 15 του Ν. 2690/1999 και 
ορίζει τα µέλη αυτών µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, όπως προέκυψαν από τη 
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διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας κλήρωση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και 
αναφέρονται στο από 10-12-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Α. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών 

1. Κοντέα Κλεάνθη ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον Ψωµά Γεώργιο, 
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, 

2. Τζουµάκας Κωνσταντίνος ΠΕ Γεωτεχνικών, ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Τάσιου Μαρία, ΤΕ 
∆ιοικητικού – Λογιστικού και  

3. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον ∆ηµητρίου 
Πατάπιο ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού. 

Έργο της Επιτροπής είναι η παραλαβή, αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και η υποβολή των 
σχετικών πρακτικών µέσω του Τµ. Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, στην Οικονοµική 
Επιτροπή.  

Β. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

1. Τσεκούρας Κων/νος, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας ως Πρόεδρος, µε αναπληρώτρια την Μπουζάνη – Κούκου Γεωργία, ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων,  

2. Τσίρκα Αφροδίτη ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Κοντογιάννη 
Λεωνίδα, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων και  

3. Κλίτσα Ελένη ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Μπακάλη Βασιλική ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και των 
προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997 κατά των αποφάσεων της ανωτέρω επιτροπής 
παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.  

Γ. Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών υπηρεσιών και εργασιών 

1. Μπουραζάνης Χαράλαµπος, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, ως Πρόεδρος, µε αναπληρώτρια την 
Μπασιούκα Κων/να ∆Ε Προσωπικού Η/Υ,  

2. Κίτσιου Αρτεµισία, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Ματσίκα Θεοδώρα 
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων και  

3. Κουτσαύτη Ευγενία ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Σιαφάκα Ευτυχία, 
∆Ε Προσωπικού Η/Υ. 

Έργο της Επιτροπής είναι η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των πάσης φύσεως προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών και εργασιών µε εξαίρεση τις προµήθειες κ.λ.π. για τις οποίες συγκροτούνται 
ειδικές επιτροπές, καθώς και η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων προµηθειών θα συγκροτούνται κατά περίπτωση επιτροπές µε 
κλήρωση που θα διενεργείται µεταξύ των υπαλλήλων που είναι γνώστες της διαδικασίας και του 
σχετικού αντικειµένου σύµφωνα µε την αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιο του 
Υπ.∆.Μ.& Ηλ.∆ιακ/σης. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
Στην Άρτα σήµερα  10-12-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στο Γραφείο του 

Αντιπεριφερειάρχη Άρτας σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και 
των σχετικών εγκυκλίων του Υπ. ∆/κής Μεταρρύθµισης & Ηλ. ∆ιακ/σης διενεργήθηκε από 
τον Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού παρουσία του Πρ/νου του Τµήµατος 
Προµηθειών και της υπαλλήλου Κίτσιου Αρτεµισίας κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων της 
Π.Ε. Άρτας για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. 
Άρτας. Η ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης έγινε µε το αριθµ. οικ. 4316/4-1-2012 

έγγραφο . 
Από την κλήρωση αναδείχτηκαν ως κατωτέρω : 

1.Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών :  
   τακτικά µέλη: 
        α)  Κοντέα Κλεάνθη   
        β) Τουµάκας Κωνσταντίνος 
        γ) Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 
  αναπληρωµατικά µέλη 
        δ) Ψωµάς Γεώργιος 
        ε) Τάσιου Μαρία   
        στ)∆ηµητρίου Πατάπιος 
2.Επιτροπη Ενστάσεων: 
   τακτικά µέλη: 
        α  Τσεκούρας Κωνσταντίνος 
        β) Τσίρκα Αφροδίτη   
        γ)  Κλίτσα Ελένη 
αναπληρωµατικά µέλη:   
        δ)  Μπουζάνη Γεωργία 
        ε)  Κοντογιάννης Λεωνίδας  
        στ) Μπακάλη Βασιλική 
3. Επιτροπή παραλαβής: 
    τακτικά µέλη: 
        α)  Μπουραζάνης Χαράλαµπος  
        β) Κίτσιου Αρτεµισία 
        γ) Κουτσαύτη Ευγενία 
    αναπληρωµατικά µέλη: 
        δ) Μπασιούκα Κων/να 
        ε) Ματσίκα Θεοδώρα 
       στ)Σιαφάκα Ευτυχία 
Τα παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται  από τους ανωτέρω υπαλλήλους. 

                                                                        Άρτα    10-12-2012 

Τσεκούρας Κωνσταντίνος 

                                                                                Σπύρος Γεώργιος 

                                                                                  Κίτσιου Αρτεµισία 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση του από 06-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013 και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 

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. 33/1341/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 
16.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας 
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Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111) και Β) οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της 
για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή 
συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκε στην, αριθµ. 100101/3783/07-11-
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. 110124/4031/07-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
110239/4214/10-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα 
εξής: «… Μετά την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισµού της αριθ. 11/2012 
διακήρυξης, για ανάδειξη αναδόχου προµηθευτή γραφικών – χαρτικών ειδών, έτους 2013, 
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σας στέλνουµε συνηµµένα 
το σχετικό πρακτικό για έγκριση κατακύρωσης αποτελέσµατος του εν  λόγω διαγωνισµού. 
Η Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής  του διαγωνισµού όπως φαίνεται και από το επισυναπτόµενο 
πρακτικό εισηγείται την κατακύρωση αποτελέσµατος  στην εταιρεία ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ 
Ο.Ε. µε τιµή  προσφοράς και συνολικό ποσό:  12.573,20 +ΦΠΑ 23% 2.891,84 και 
συνολικό ποσό:  15.465,04 € µε ΦΠΑ..». 

Στο από 06-12-2012 Πρακτικό αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του  Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
αφορά την προµήθεια γραφικών-χαρτικών ειδών, έτους 2013 για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας». 
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 11/2012 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα τις 06 ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. 
έως 10.30 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13-02-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Τµήµατος 
Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής ήτοι: 
1. Σοφίας Γεώργιος, ως Πρόεδρος   
2. Σοφούρης Περικλής  
3.Πανταζής Αθανάσιος. 

Η  επιτροπή παρέλαβε µία (1) προσφορά η οποία είναι η εξής: 
 ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε.  
Η επιτροπή προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία µόνο προσφορά. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη α) 
το φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες 
δηµοσιότητας, µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε. Θεσπρωτίας οι συνθήκες 
πραγµατικού ανταγωνισµού και διασφάλισης των συµφερόντων της και β) ότι στην υπηρεσία 
µας υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών από προηγούµενους διαγωνισµούς, αποφάσισε τη 
συνέχιση του διαγωνισµού και προχώρησε στην αποσφράγιση της προσφοράς. 
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η 
προσφορά της ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε. πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται 
αποδεκτή. 
Μετά η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς η οποία έχει ως 
εξής: 12.563,00 + ΦΠΑ 23% 2.889,49 = 15.452,49. 
 Η επιτροπή µετά από έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς εντόπισε λάθη στους αύξοντες 
αριθµούς 25 & 47 ( αντί του σωστού 30Χ0,75=22,50 αναγράφεται λάθος 30Χ0,75=10,50 και 
αντί του σωστού 40Χ0,18=7,20 αναγράφεται λάθος 40Χ0,18=9,00). 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το σύνολο της προσφοράς να διαµορφωθεί ως εξής: 
12.573,20 + ΦΠΑ 23% 2.891,84=15.465,04.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή αποφάνθηκε ότι, αφού η τιµή προσφοράς δεν 
υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης και κρίνεται ως συµφέρουσα για την υπηρεσία,                  
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                                             εισηγείται οµόφωνα  
την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ¨ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε.¨ έναντι του 
ποσού: 12.573,20 + ΦΠΑ 23% 2.891,84=15.465,04  € µε ΦΠΑ. 
Κατόπιν  συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.  
                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ             
         Ο Πρόεδρος                                           Τα Μέλη 
…………………………………………………………………………………………………………… 
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1496/17-12-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 06-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, συνολικού 
προϋπολογισµού € 16.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 7), έκανε δεκτή την προσφορά 
του µοναδικού ενδιαφερόµενου προµηθευτή «ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε.», και προέβη στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι 
πληροί τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη 
στην αποσφράγιση και έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού ενδιαφερόµενου 
προµηθευτή, στην οποία εντόπισε λάθη στους αύξοντες αριθµούς 25 & 47, µε αποτέλεσµα 
το σύνολο της προσφοράς να διαµορφωθεί στο ποσό των € 12.573,20 + ΦΠΑ 23% 
2.891,84=15.465,04 € µε ΦΠΑ. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία, δεδοµένου ότι η τιµή προσφοράς της, 
που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.465,04 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) δεν 
υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης και κρίνεται συµφέρουσα για την Υπηρεσία. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 
γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 16.000,00 µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε το από 06-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε.», η οποία έχει υποβάλλει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η αριθµ. 11/2012 
διακήρυξη, η δε οικονοµική της προσφορά είναι συµφέρουσα και δεν υπερβαίνει το όριο της 
διακήρυξης, και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 15.465,04 µε ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, για την προµήθεια 
γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111). 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 ανάθεσης διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας, µετά από λήψη κλειστών 
προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 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, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 111670/4099/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
111327/4249/12-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
«…. την έγκριση της ανάθεσης, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, µετά από λήψη 
κλειστών προσφορών, στην εταιρεία ταχυµεταφορών ACS της διακίνηση της επείγουσας 
αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας  για το έτος 2013. Η τιµή είναι για α) 
αποστολή φακέλου βάρους µέχρι δύο (2) κιλών 2,20 € µε ΦΠΑ και παράδοση 1-2 
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εργάσιµες ηµέρες σε  όλη την Ελλάδα και για κάθε επί πλέον κιλό η τιµή είναι 1,00 € µε 
ΦΠΑ. β) για  τις δυσπρόσιτες  περιοχές ισχύει ο επίσηµος τιµοκατάλογος της εταιρείας. 
Σας  κάνουµε γνωστό ότι απεστάλη  ειδοποίηση για κατάθεση προσφορών  σε δώδεκα 
ενδιαφεροµένους και κατατέθηκε µόνο µία  της ανωτέρω εταιρείας .Η δαπάνη θα βαρύνει 
τον Φορέα 072 και ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.». Στην 
εισήγηση επισυνάπτεται και το σχετικό, από 06-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής. 

Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 6-12-2012 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 11.00 πµ η επιτροπή  
η οποία συστάθηκε µε προφορική εντολή του Αντιπεριφερειάρχη και αποτελούµενη από 
τους 1) Μπέζα Χρισόφορο 2)Γιαννακό Ηλία 3)Αθανασίου Στέφανο άνοιξε µία κλειστή 
προσφορά που κατατέθηκε της ACS για την ανάδειξη µειοδότη για την διακίνηση της 
επείγουσας αλληλογραφίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013 µε τους εξής όρους 
1-Για αποστολή φακέλου βάρους µέχρι δύο κιλών 2,20 € µε ΦΠΑ και παράδοση 1-2 
εργάσιµες ηµέρες σε όλη την Ελλάδα και για κάθε επί πλέον κιλό η τιµή είναι 1,00 € µε 
ΦΠΑ. 2- για  τις δυσπρόσιτες  περιοχές ισχύει ο επίσηµος τιµοκατάλογος της εταιρείας. 
Η Επιτροπή κάνει δεκτή την προσφορά και υπογράφει το πρακτικό ως κατωτέρω.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1497/17-12-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, την ανάθεση των υπηρεσιών της διακίνησης 
επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το 
έτος 2013 και µέχρι του ποσού των € 6.000,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0829) στην εταιρεία 
Ταχυµεταφορών ACS, βάσει της διαδικασίας συλλογής κλειστών προσφορών που 
διενήργησε η ως άνω Υπηρεσία και σύµφωνα µε το από 06-12-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής, ήτοι: α) µε τιµή 2,20 € µε ΦΠΑ για αποστολή επείγουσας αλληλογραφίας σε όλη 
την Ελλάδα µέχρι δύο (2) κιλά και µε χρόνο παράδοσης 1-2 εργάσιµες  ηµέρες και β) µε τιµή 
1,00 € µε ΦΠΑ για κάθε επί πλέον κιλό, ενώ για  τις δυσπρόσιτες  περιοχές ισχύει ο 
επίσηµος τιµοκατάλογος της εταιρείας. 

Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία Ταχυµεταφορών ACS, για της διακίνηση 
επείγουσας αλληλογραφίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το 
έτος 2013. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 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. 111672/4100/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε το αριθµ. 
πρωτ. 111328/4250/12-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες 
εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται, 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 36/1498/17-12-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.338,55 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 4500 φακέλων 
αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος (διαστάσεων: 3000 φάκελοι 11,4Χ22,9 & 1500 
φάκελοι 16,2Χ22,9), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ072 ΚΑΕ 0823, ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, 
ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το χρονικό διάστηµα από 11-09-2012 έως 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 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 
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σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και 
καλλιτεχνικών και λυκείων. 

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

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

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

11. 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.  

12. 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.  

13. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
79411/2930/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111668/4261/13-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία, έχοντας υπόψη « …… Το γεγονός ότι µε 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-2013 προέκυψε η ανάγκη κατάργησης-
τροποποίησης δροµολογίων όπως και έναρξη νέων δροµολογίων για την καλλίτερη και 
οικονοµικότερη µεταφορά των µαθητών του Νοµού µας… », εισηγείται τα εξής: «… την 
έγκριση  και ανάθεση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών µε ΤΑΧΙ+ΙΧ (Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης) και ΚΤΕΛ όπως αναλυτικά εµφανίζονται στους παρακάτω 
πίνακες(Α,Β και Γ αντίστοιχα) και για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013, 
γνωρίζοντάς σας ότι οι συµβάσεις  έχουν προκύψει µε µείωση για τα νέα δροµολόγια του  
ΚΤΕΛ 17% και για τα συνεχιζόµενα 14% (καθότι είχε αφαιρεθεί πριν τον Ιούνιο του 2012 το 
3%) και για τα ΤΑΧΙ +ΙΧ για τα νέα δροµολόγια 20% και πάνω και για τα συνεχιζόµενα 
µικρότερο ποσοστό καθότι υπολογίζεται η  έκπτωση του  προηγούµενου διαγωνισµού  συν  
το 10% που είχε αφαιρεθεί  πριν τον Ιούνιο 2012).  Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) στον ειδικό φορέα 191/0821 για 
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την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας δροµολογίων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1499/17-12-2012) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2012-2013 ήτοι για το χρονικό 
διάστηµα από 11-09-2012 έως 30-06-2013, 

Α. Εγκρίνει τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ΤΑΧΙ & ΙΧ (Α/βάθµιας και 
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης) και ΚΤΕΛ, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, 
καθώς και τις αντικαταστάσεις των µεταφορέων, λόγω παραίτησης των παλαιών, όπως 
επίσης και την τροποποίηση ήδη υφισταµένων δροµολογίων που έγιναν προκειµένου να 
καλυφθούν ανάγκες µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στους συνηµµένους στην παρούσα απόφαση πίνακες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ & 
Γ΄), που αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής. 

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

Σηµειώνεται ότι οι συµβάσεις έχουν προκύψει µε µείωση για τα νέα δροµολόγια του  ΚΤΕΛ 
17% και για τα συνεχιζόµενα 14% (καθότι είχε αφαιρεθεί πριν τον Ιούνιο του 2012 το 3%) και 
για τα ΤΑΧΙ & ΙΧ για τα νέα δροµολόγια 20% και πάνω και για τα συνεχιζόµενα µικρότερο 
ποσοστό καθότι υπολογίζεται η  έκπτωση του  προηγούµενου διαγωνισµού  συν  το 10% που 
είχε αφαιρεθεί  πριν τον Ιούνιο 2012. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΑΧΙ - ΙΧ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟ 2013 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
(Με συνεχιζόµενα παλιά και τροποποιηµένα δροµολόγια της διακήρυξης 5/2009 και µεταγενέστερων αποφάσεων, καθώς και 

νέα δροµολόγια) 
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1 1 ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

2 2 ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

3 3 
ΒΡΥΣΣΕΛΑ - 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ            
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

4 5 
ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - 
ΜΠΕΝΤΕΛΕΝΙ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

5 6 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ(ΣΑΡ∆

ΑΚΙΑ) - 
∆ΗΜ.ΣΧΟΛ.ΠΑΡ/

ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

6 7 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

7 8 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

8 9 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

9 10 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

10 11 

 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓ

Η-ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

11 12 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

12 13 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

13 17 
ΑΓ.∆ΟΝΑΤΟΣ - 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

14 18 
ΑΓ.∆ΟΝΑΤΟΣ - 
∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

15 19 ΑΝΩ ΣΑΡ∆ΑΚΙΑ - 
∆ΗΜ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

16 22 ΠΑΓΚΡΑΤΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

17 24 
ΚΑΜΠΟΣ 

ΠΑΡ/ΘΙΑΣ - ∆ΗΜ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

18 26 ΑΡΙΛΛΑΣ - 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

19 27 ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ - 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

20 29 ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ - 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

21 33 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ(ΑΠ
Ό 26/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΜΑΖ/ΚΙΑΣ 

ΣΜΠΗΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

29,57 € 29,50 € 0,24   26,55 €   9,76 23,96 € 
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22 34 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ(ΑΠ
Ό 26/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΜΑΖ/ΚΙΑΣ 

ΣΜΠΗΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

33,60 € 33,50 € 0,30 29,50 € 26,55 €   9,70 23,97 € 

23 35 
ΚΑΡΤΕΡΙ - 

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ(ΑΠ
Ό 26/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΜΑΖ/ΚΙΑΣ 

ΣΜΠΗΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

26,88 € 26,88 €    24,19 €   10,00 21,77 € 

24 37 
ΡΑΠΙ ΑΜΠΕΛΙΑΣ 

- ΓΚΡΙΚΑ(ΑΠΌ 
26/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΓΚΡΙΚΑΣ  

ΤΣΕΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

25,54 € 25,54 €    22,99 €   10,00 20,69 € 

25 39 ΠΟΤΑΜΙΑ - 
ΓΛΥΚΗ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

26 40 ΠΟΤΑΜΙΑ - 
ΓΛΥΚΗ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

27 42 ΠΟΤΑΜΙΑ -
ΜΠΕΙΚΟ - ΓΛΥΚΗ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

28 43 ΜΕΤΟΧΙ - ΑΝΩ 
ΓΛΥΚΗ - ΓΛΥΚΗ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

29 44 
ΜΠΕΙΚΟΥ 
ΓΛΥΚΗΣ - 
ΓΛΥΚΗΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

30 46 ΠΟΤΑΜΙΑ - 
ΓΛΥΚΗ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

31 47 
ΦΡΟΣΥΝΗ - 

ΤΣΑΓΓΑΡΙ(ΑΠΌ 
25/9/2012) 

∆ΗΜ. & ΝΗΠ.  
ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ
ΛΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
29,57 € 29,00 € 1,93   26,10 €   8,07 23,99 € 

32 49 
ΚΙΑΦΑ - 

ΤΣΑΓΓΑΡΙ  (ΑΠΌ 
25/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΦΩΤΙΟΥ 
ΦΩΤΙΟΣ (ΙΧ) 

56,45 € 56,45 € 0,00   50,81 €   10,00 45,72 € 

33 50 

ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
ΡΑΧΕΣ ΝΙΚΑ 

(ΑΕΤΟΣ) - 
ΝΕΡΑΪ∆Α (ΑΠΌ 

28/9/2012) 

∆ΗΜ.&ΓΥΜΝ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΘΩΜΑΣ 

24,19 € 24,19 € 0,00 42,00 € 37,80 €   10,00 34,02 € 

34 51 

ΠΕΝΤΕ 
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ - 
ΠΛΑΚΩΤΗ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α (ΑΠΌ 
28/9/2012) 

ΝΗΠ.& ∆ΗΜ. 
ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ 

ΑΗ∆ΟΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 45,70 € 45,70 € 0,00   41,13 € 4,30 € 10,00 41,32 € 

35 55 

ΑΝΩ 
ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α(ΑΠΌ 

28/9/2012) 

∆ΗΜ.& ΝΗΠ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΤΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

29,57 € 29,57 € 0,00   26,61 €   10,00 23,95 € 

36 57 
ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α(ΑΠΌ 

28/9/2012) 

∆ΗΜ.&ΓΥΜ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 51,07 € 34,94 € 31,58   31,45 €     31,45 € 

37 58 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

38 59 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

39 60 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΕΪΚΑ(
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ) - 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

40 62 
ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α(ΑΠΌ 

28/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΑΗ∆ΟΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

67,20 € 67,20 € 0,00   60,48 €   10,00 54,43 € 

41 64 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 
ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α(ΑΠΌ 

28/9/2012) 

∆ΗΜ.& ΝΗΠ 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ  

ΤΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

48,38 € 48,38 € 0,00   43,54 €   10,00 39,19 € 

42 65 

ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ-
ΡΑΧΕΣ ΝΙΚΑ 

(ΑΕΤΟΣ)ΟΛΟΗΜ
ΕΡΟ  

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

43 66 ΚΑΡΤΕΡΙ - 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               
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44 67 

ΜΟΡΦΑΤΙ - 
ΕΛΕΥΘΕΡΙ - 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ  

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

45 69 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 

∆ΙΑΚΛ.ΚΑΤΑΒΟΘ
ΡΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

46 71 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 

ΕΛΑΙΑ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

47 72 ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

ΠΛΑΙΣΙΟ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΑΠΌ 

25/9/2012 ΜΕΧΡΙ 
7/10/2012 ΚΑΙ 
ΑΠΌ 8/10/2012 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 

45,70 € 45,70 € 0,00   41,13 €   10,00 ( 37,02€ ) * 

48 74 

ΠΛΑΙΣΙΟ - 
ΜΠΕΡΑΤΕΪΚΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

∆ΗΜ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΠΑΠΠΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

45,70 € 45,70 € 0,00   41,13 € 12,90 € 10,00 49,92 € 

49 75 ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ    ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

50 78 
ΣΙ∆ΕΡΗ - ΑΝΩ 

ΕΛΑΙΑ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

51 79 
ΑΕΤΟΣ - 

ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

52 82 

ΤΣΑΤΣΟΥΛΕΪΚΑ 
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ - 
ΑΕΤΟΣ - 

ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΑΠΌ 

26/9/2012) 

ΝΗΠ.- 
∆ΗΜ.&ΓΥΜΝ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΚΕΥΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

69,89 € 69,89 € 0,00   62,90 € 5,38 € 10,00 61,99 € 

53 83 

ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΟ - 
ΡΕΒΗ - 

ΠΛΑΤΑΡΙΑ(ΑΠΌ 
28/9/2012) 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΟΣΜΑΣ 26,88 € 26,88 € 0,00   24,19 €   10,00 21,77 € 

54 84 

ΑΝΩ 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ(ΑΠΌ 

26/9/2012) 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

29,57 € 29,57 € 0,00   26,61 €   10,00 23,95 € 

55 85 

ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΟ 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ  - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ(ΑΠΌ 

28/9/2012) 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

24,19 € 24,00 € 0,79   21,60 €   9,21 19,61 € 

56 86 
ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ(ΑΠΌ 

1/10/2012) 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΜΠΟΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

29,57 € 29,50 € 0,24   26,55 €   9,76 23,96 € 

57 87 
ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ(ΑΠΌ 

28/9/2012) 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

29,57 € 29,50 € 0,24   26,55 €   9,76 23,96 € 

58 88 

ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ - 
ΑΝΩ 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ - 
ΣΚΕΠΕΤΟ - 

ΠΛΑΤΑΡΙΑ(ΑΠΌ 
26/9/2012) 

ΝΗΠ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΜΠΟΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

29,57 € 29,50 € 0,24   26,55 € 3,23 € 9,76 27,18 € 

59 89 
ΝΑΥΤΙΛΟΣ - 

∆ΗΜ.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
(ΑΠΌ 1/10/2012) 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΟΣΜΑΣ 

24,19 € 24,19 € 0,00   18,90 €   10,00 17,01 € 

60 93 

ΡΑΧΟΥΛΙ - 
ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ - 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ(Α
ΠΌ 27/9/2012) 

∆ΗΜ.ΞΗΡ/ΦΟΥ-
ΝΗΠ.ΚΑΡ/ΡΙΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ 
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 26,88 € 26,80 € 0,30   24,12 € 3,23 € 9,70 25,01 € 

61 107 Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - 
ΗΓ/ΤΣΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

62 111 
ΛΑΚΚΑ - 

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ(ΑΠ
Ό 26/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 

ΓΟΓΟΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

26,88 € 26,00 € 3,27   23,40 €   6,73 21,83 € 
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63 112 
ΕΡΓΑΤ. 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 4ο 
∆ΗΜ  (ΗΓ/ΤΣΑ) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

64 113 Π. ΛΑ∆/ΡΙ - 
ΛΑ∆/ΡΙ - ΗΓ/ΤΣΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

65 114 

 2ο 
∆ΗΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ - 

ΓΕΦ. 
ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ(Ε

ΠΙΣΤ.) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

66 116 
ΠΥΡΓΟ 

ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ-
ΓΡΑΙΚ/ΡΙ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

67 119 ΓΚΑΝΙ - 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

68 120 ΓΚΑΝΙ - 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

69 121 ΚΟΚΛΥΖΑ - 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

70 122 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ  

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

71 123 

ΠΥΡΡΙ - ΕΡΓ. 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 3ο 
∆ΗΜ - 2ο ΓΥΜ. 

ΗΓ/ΤΣΑ  

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

72   

ΣΤΕΡΝΑ - ΣΙΛΟ - 
ΝΕΕΣ ΕΡΓ. 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 

ΗΓ/ΤΣΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

73   
ΑΝΩ ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 

- ΤΣΑΟΥΣΙΑ - 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

74   
ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΕΙ∆. 
ΣΧΟΛ. ΗΓ/ΤΣΑΣ   
(ΑΠΟ 11/9/2012)                                    

ΕΙ∆. ∆ΗΜ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ - 

ΖΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
       54,00 €   10,00 48,60 € 

75   ΚΑΡΤΕΡΙ - 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

76   

ΚΑΜΠΟ 
ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ - 

ΚΕΣΤΡΙΝΗ(ΑΠΌ 
27/9/2012 ΜΕΧΡΙ 

9/10/2012) 

∆ΗΜ. 
ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ 

ΝΤΑΡ∆ΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21,00 € 21,00 € 0,00   18,90 €   10,00 17,01 € 

77   

ΜΠΑΞΕΣ 
∆ΡΕΠΑΝΟΥ- 

ΝΕΕΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤ/ΚΙΕΣ - ΟΙΚΙΑ 
∆ΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

78   
ΤΣΑΤΣΟΥΛΙ(ΚΟΚ

ΚΙΝΙΑΣ)-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

79   

ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ. 
ΒΛΑΣΣΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ(2Μ
Η/ΕΒ) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

80   ∆ΡΟΣΙΑ - 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

81   
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

- ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 
(ΠΡΩΙ) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

82   
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ  
- ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΑΠΌ 

25/9/2012) 

ΝΗΠ-
∆ΗΜ.&ΓΥΜΝ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

     63,00 € 56,70 €   10,00 51,03 € 

83   ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

84   

ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ(ΘΕΣ
Η ΒΕΛΑΤΙΚΑ) - 

ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ 
- ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΑΠΌ 

25/9/2012) 

ΝΗΠ &∆ΗΜ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

     75,00 € 67,50 €   10,00 60,75 € 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 113 - 

85   
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - 

ΓΚΑΝΙ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

86   

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - 
ΚΟΚΚΙΝΙΑ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

87   

ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
(ΑΠΌ 9/10/2012) 

ΝΗΠ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΘΩΜΑΣ      19,00 € 17,10 €   10,00 15,39 € 

88   
ΡΑΒΕΝΗ - 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ(ΑΠ
Ό 25/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 

ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ  
ΘΩΜΑΣ (ΙΧ)      34,00 € 30,60 €   10,00 27,54 € 

89   ΑΝΩ ΓΑΡ∆ΙΚΙ - 
ΓΑΡ∆ΙΚΙ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

90   

ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ-
∆ΙΑΣΤ. 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ-
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

91   

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ - 
ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

92   ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ-
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

93   
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
- ΠΕΡ∆ΙΚΑ(ΑΠΌ 

26/9/2012) 
  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

 
   

  
       

94    ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ-
ΠΛΑΤΑΡΙΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

95   
ΜΠΟΥΚΑ 

ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ - 
ΚΕΣΤΡΙΝΗ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

96   

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ -
ΚΑΡΤΕΡΙ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

97   ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ    ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

98   ΡΑΧΟΥΛΙ - 
ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ    ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

99   

ΠΗΓΕΣ 
ΛΑΓΓΑΒΙΣΤΑ 
(ΚΑΛΛΙΘΕΑ)-

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ(Α
ΠΌ 25/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑΣ 

ΤΣΟΥΒΑΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

(ΙΧ) 
       36,00 €   10,00 32,40 € 

100   ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ  

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

101    ΜΠΕΡΑΤΕΪΚΑ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ   ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

102   

ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
∆ΙΑΚΛ. 

ΒΡΥΣΣΕΛΑΣ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

103   
ΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ - 
ΣΑΓΙΑ∆Α 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

104   

ΦΡΑΓΜΑ 
ΚΑΛΑΜΑ - 
ΣΜΕΡΤΟ - 

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

105   
ΝΕΟΧΩΡΙ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α(ΑΠΌ 
28/9/2012) 

∆ΗΜ. & 
ΓΥΜΝ. 

ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΤΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ        21,60 €   10,00 19,44 € 
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106   

ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)(Α
ΠΌ 9/10/2012) 

∆ΗΜ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΑΗ∆ΟΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

       10,80 €   10,00 9,72 € 

107   

ΜΑΥΡΟΥ∆Ι – 
ΚΑΣΤΡΙ (αποµακ. 

οικίες) - ΑΓ. 
ΒΛΑΣΣΗ  (8,00-

12,30)   

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

108   

ΚΑΣΤΡΙ - ΑΓ. 
ΒΛΑΣΣΗ - 
ΜΑΥΡΟΥ∆Ι   
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
(8,00-3,30) 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

109   ΣΙΝΙΑΤΕΣ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ               

110   
ΚΑΡΤΕΡΙ - 

ΗΓ/ΤΣΑ(ΑΠΌ 
12/9/2012) 

ΕΙ∆. ΝΗΠ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΤΖΟΥΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

55,44 € 55,44 €    49,89 €   19,00 40,41 € 

111   

ΜΟΡΦΑΤΙ  - 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 

ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ(ΑΠ
Ό 26/9/2012) 

ΝΗΠ. 
ΜΑΡΓ/ΤΙΟΥ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 

48,38 € 48,38 €        20,00 38,70 € 

112   

ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - 

ΠΑΡ/ΘΙΑ(ΑΠΌ 
27/9/2012) 

∆ΗΜ.&ΝΗΠ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

48,38 € 48,38 €        20,00 38,70 € 

113   

ΑΜΠΕΛΙΑ - 
ΣΕΒΑΣΤΟ - 
ΚΑΡΙΩΤΙ 

(ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ) - 
ΠΑΡ/ΘΙΑ(ΑΠΌ 

28/9/2012) 

ΝΗΠ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ ΜΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 60,48 € 60,48 €        20,00 48,38 € 

114   

∆ΟΝΑΤΟΣ 
(ΒΙΛΛΙΑ) - 
ΕΙ∆.ΝΗΠ. 

ΗΓ/ΤΣΑΣ(ΑΠΌ 
2/10/2012) 

ΕΙ∆. ΝΗΠ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΖΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 90,05 € 90,05 €        26,00 66,64 € 

115   
ΑΝΩ ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 
- ΚΑΜΙΝΙ (ΑΠΌ 

8/10/2012) 

ΝΗΠ. 
ΚΑΜΙΝΙΟΥ 

ΠΕΤΣΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

21,50 € 21,50 €        20,00 17,20 € 

116   

ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΠΕΝ.ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)(Α
ΠΌ 9/10/2012) 

ΝΗΠ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΑΗ∆ΟΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

26,88 € 26,88 €        20,00 21,50 € 

117   

ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΡΑΧΕΣ ΝΙΚΑ 

(ΑΕΤΟΣ)ΟΛΟΗΜ
ΕΡΟ  

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)(Α
ΠΌ 9/10/2012)  

∆ΗΜ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΘΩΜΑΣ 

16,13 € 16,13 €        20,00 12,90 € 

118   

ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ - 
ΓΥΜΝ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

- 
ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ(Α
ΠΌ 2/10/2012) 

ΓΥΜ.ΠΑΡ/ΘΙΑ
Σ&∆ΗΜ.ΞΗΡ/

ΦΟΥ 

ΝΤΑΓΚΑΣ 
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 

43,00 € 43,00 €        20,00 34,40 € 

119   

ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ (ΑΠΌ 

26/9/2012) 

∆ΗΜ. 
ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 

ΓΟΓΟΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

33,60 € 33,60 €        20,00 26,88 € 

    ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α              1.328,26 € 

 
*Σηµείωση : Οι τιµές που είναι στην παρένθεση µε αστεράκι δεν έχουν υπολογιστεί στο τελικό ηµερήσιο κόστος µεταφοράς 

 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 115 - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α  
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΑΧΙ - ΙΧ  Α/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ 12/10/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2013 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   

(Με συνεχιζόµενα παλιά και τροποποιηµένα δροµολόγια της διακήρυξης 5/2009 και µεταγενέστερων αποφάσεων, καθώς και 
νέα δροµολόγια) 
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1 116 

ΠΥΡΓΟ 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ-

ΓΡΑΙΚ/ΡΙ (ΑΠΌ 
18/10/2012) 

∆ΗΜ 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 

ΓΟΓΟΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 22,85 € 22,00 € 

  

  19,80 €     10,00 17,82 € 

2   
ΚΑΜΠΟ 

ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ - 
ΚΕΣΤΡΙΝΗ 

∆ΗΜ. 
ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
ΑΠΌ 

10/10/2012 
                  

3   

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 

ΚΑΡΤΕΡΙ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΑΠΌ 16/10/2012 

∆ΗΜ. 
ΜΑΡΓ/ΤΙΟΥ 

ΚΟΣΜΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

    

  

      20,16 € 20,00 16,13 € 

4   

ΒΑΣΙΛΙΚΟ- ΝΗΠ. 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ - ΑΝΩ 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙ- 2ο ΕΙ∆. 
ΣΧ.ΗΓ/ΤΣΑΣ (ΑΠΌ 

17/10/2012) 

ΝΗΠ. 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙ-2ο 
ΕΙ∆. ΣΧ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΡΟΥΜΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     

  

  36,00 € 6,45 €   10,00 38,85 € 

5   

ΜΠΕΝΤΕΛΕΝΙ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ 
(ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ) 

(ΑΠΌ 17/10/2012) 

∆ΗΜ. 
ΠΑΡ/ΜΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ     

  

      20,71 € 17,00 17,19 € 

6   

ΚΑΜΠΟ 
ΑΡΓΥΡ/ΠΟΥ-

ΠΡΑΤ.ΚΟΜΙΝΗ- 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ (ΑΠΌ 

19/10/2012) 

∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΓΚΟΝΤΟΒΟΣ 
ΜΑΡΚΟΣ     

  

      24,19 € 20,00 19,35 € 

7   

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ- 
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΠΌ 
2/11/2012) 

∆ΗΜ. 
ΜΑΡΓ/ΤΙΟΥ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 

    

  

      10,75 € 20,00 8,60 € 

8   

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ- 
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ - 
ΕΛΕΥΘΕΡΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΠΌ 
2/11/2012) 

∆ΗΜ. 
ΜΑΡΓ/ΤΙΟΥ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ     

  

      18,82 € 20,00 15,06 € 

9   

ΣΤΕΡΝΑ (Ν. 
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ) - 
ΗΓ/ΤΣΑ (ΑΠΌ 

5/11/2012) 

∆ΗΜ. - ΓΥΜΝ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

    

  

      28,22 € 20,00 22,58 € 

10   

ΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ - 

ΣΑΓΙΑ∆Α (ΑΠΌ 
12/11/2012) 

∆ΗΜ. 
ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡ
ΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

    

  

20,00 € 18,00 €     10,00 16,20 € 

11   

ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ  - 
ΑΕΤΟΣ - ΣΙ∆ΕΡΗ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΑΠΌ 

19/10/2012) 

ΝΗΠ-
∆ΗΜ.&ΓΥΜΝ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    

  

63,00 € 56,70 € 4,30 €   10,00 55,33 € 

12 75 
ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ (ΑΠΌ 
ΓΕΝΑΡΗ 2013) 

ΝΗΠ-∆ΗΜ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

∆ΑΛΛΑ 
ΕΥΘΑΛΙΑ 

24,19 € 18,90 € 21,87   17,01 €       17,01 € 
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13   

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - 
∆ΟΝΑΤΟΣ 
(ΒΙΛΛΙΑ) - 
ΕΙ∆.ΝΗΠ. & 
ΕΙ∆.∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ (ΑΠΌ 

3/12/2012) 

ΕΙ∆. ΝΗΠ. - 
ΕΙ∆. ∆ΗΜ 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΖΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

    

  

      94,08 € 26,00 69,62 € 

14   
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
(ΑΠΌ 11/12/2012) 

∆ΗΜ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΠΑΠΠΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  29,57 € 29,00 € 1,93 29,00 € 26,10 €     8,07 23,99 € 

15   
ΠΟΤΑΜΙΑ - ΓΛΥΚΗ 

(ΑΠΌ ΓΕΝΑΡΗ 
2013) 

∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ ΝΤΑΓΚΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

      

21,50 € 19,35 € 

    

10,00 17,42 € 

16   
ΠΟΤΑΜΙΑ - ΓΛΥΚΗ 

(ΑΠΌ ΓΕΝΑΡΗ 
2013) 

∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

      

21,50 € 19,35 € 

    

10,00 17,42 € 

    ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α                 372,56 € 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β  

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΑΧΙ - ΙΧ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2012 ΜΕΧΡΙ ΙΟΥΝΙΟ 2013 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  
(Με συνεχιζόµενα παλιά και τροποποιηµένα δροµολόγια της διακήρυξης 5/2009 και µεταγενέστερων αποφάσεων, καθώς και 

νέα δροµολόγια) 
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1 150 

ΠΑΡΓΑ - 
ΜΟΡΦΑΤΙ - 

ΠΑΡ/ΘΙΑ ( ΑΠΌ 
11/9/2012) 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  

        

  
ΗΓ/ΤΣΑ - 

ΚΥΠΑΡ/ΣΟΣ - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  

(ΑΠΌ 11/9/2012 
ΜΕΧΡΙ 7/10/2012 

ΚΑΙ ΑΠΌ 
8/10/2012 
ΑΛΛΑΖΕΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
ΟΠΩΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ)                          

ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 104,83 € 50,00 € 52,30 120,00 € 108,00 €   10,00 

2 151 

ΗΓ/ΤΣΑ - 
ΚΥΠΑΡ/ΣΟΣ - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ                  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΝΤΑΡ∆ΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

  

        

97,20 € 

3 152 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 
ΕΛΕΥΘΕΡΙ - 
ΜΟΡΦΑΤΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ                

(ΑΠΌ 11/9/2012) 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΚΟΣΜΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 104,83 € 100,00 € 4,61 100,00 € 90,00 €   5,39 85,15 € 

4 153 

ΗΓ/ΤΣΑ - 
ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ                       

(ΑΠΌ 11/9/2012) 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 99,46 € 60,00 € 39,67   54,00 €     54,00 € 
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ΚΑΣΤΡΙ - 
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - 

ΗΓ/ΤΣΑ - ΠΑΡ/ΘΙΑ 
(ΑΠΌ 11/9/2012 
ΜΕΧΡΙ 17/9/2012 

ΚΑΙ ΑΠΌ 
18/9/2012 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΠΩΣ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ)                    

120,96 € 70,00 € 42,13 70,00 € 63,00 €     
(63,00€) 

* 

5 154 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 
ΜΑΥΡΟΥ∆Ι - 
ΚΑΣΤΡΙ -Ν. 

ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - 
ΗΓ/ΤΣΑ - ΠΑΡ/ΘΙΑ  
(ΑΠΌ 18/9/2012) 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΦΙΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

    

  

  63,00 € 25,80 
€ 20,00 88,80 € 

6 155 
ΜΟΡΦΑΤΙ - 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

ΠΛΑΚΩΤΗ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α 

(ΝΕΟΧΩΡΙ)- 
ΠΑΡ/ΘΙΑ 

     

  

        

  7 156 
ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - 
ΠΑΡ/ΘΙΑ 

 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

    
  

        
  

8 160 ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  
        

  

9 162 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ(ΣΙ

ΝΙΑΤΕΣ) - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  

        

  

10 164 
ΑΡΙΛΛΑ - 

ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ - 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

11 165 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ - 
ΗΓ/ΤΣΑ                                           

(∆ΕΥΤ-ΤΕΤΑΡ-
ΠΑΡ. ΠΡΩΙ )     

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  

        

  

12 166 

ΣΥΒΟΤΑ - 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ - 
ΗΓ/ΤΣΑ  (∆ΕΥΤ-

ΤΕΤΑΡ-ΠΑΡ.ΠΡΩΙ )          

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  

        

  

13 176 ΑΝΩ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ 
- ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

14 178 

ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ - 
ΠΛΑΚΩΤΗ - 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α(ΑΠΌ 

28/9/2012) 

ΕΠΑΛ & ΛΥΚ 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ - 

ΛΥΚ ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΑΗ∆ΟΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

59,14 € 59,14 € 0,00 76,00 € 68,40 €   10,00 61,56 € 

15 180 ΚΕΤΑ - ΠΛΑΤΑΡΙΑ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

ΠΕΤΟΥΣΙ - 
ΗΓ/ΤΣΑ                                                  

(ΑΠΌ 11/9/2012 
ΜΕΧΡΙ 30/9/2012 

ΚΑΙ ΑΠΌ 
1/10/2012 

ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΠΩΣ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 

ΕΣΠΕΡ. ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

120,96 € 59,98 € 50,41   53,98 €     
(53,98€) 

* 

16 186 

ΠΕΤΟΥΣΙ - 
ΠΑΡ/ΘΙΑ - ΓΚΡΙΚΑ 

- ΗΓ/ΤΣΑ (ΑΠΌ 
1/10/2012) 

ΕΣΠΕΡ. ΛΥΚ.- 
ΓΥΜΝ.  

ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΠΑΠΠΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

120,96 € 59,98 € 50,41   53,98 € 15,05 
€   69,03 € 

17 190 ΚΑΣΤΡΙ (ΑΓΙΟΣ 
ΒΛΑΣΗΣ) - ΗΓ/ΤΣΑ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
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18 191 
ΠΟΛΥΝΕΡΙ - 
ΗΓ/ΤΣΑ(ΑΠΌ 

1/10/2012) 

ΕΣΠ.ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΠΑΚΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 129,09 € 42,00 € 67,46 40,00 € 36,00 €     36,00 € 

19 195 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΗΓ/ΤΣΑ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

20 197 

ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ 
- ∆ΡΑΜΕΣΗ (ΑΠΌ 

27/9/2012) 

ΛΥΚ. & 2ο 
ΓΥΜΝ. 

ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΧ) 29,57 € 29,57 € 

  

  26,61 €   10,00 23,95 € 

21 200 ΓΚΑΝΙ - 
ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  
          

22 203 ΓΚΑΝΙ - ΗΓ/ΤΣΑ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

          

23 204 

ΡΑΧΕΣ ΝΙΚΑ-
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ-

ΚΑΜΠΟΣ ΑΕΤΟΥ-
∆ΙΑΣΤ.ΣΙ∆ΕΡΗΣ  

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  

        

  

24 205 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 

ΣΤΑΣ. ∆ΡΑΜΕΣΗΣ 
(ΑΠΌ 10/10/2012) 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΤΖΙΜΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

29,57 € 29,50 € 0,24   26,55 €   9,76 23,96 € 

25 206 ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ 
-  ΝΑΤΣΗ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

26 212 
ΦΡΟΣΥΝΗ - 

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ 
(ΑΠΌ 25/9/2012) 

ΓΥΜΝ.  
ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ
ΛΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
40,32 € 40,00 € 0,79   36,00 €   9,21 32,69 € 

27 213 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ - 

∆ΙΑΚΛ.ΓΗΡΟΜΕΡΙ
ΟΥ -ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

28 221 ΓΗΡΟΜΕΡΙ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

29 223 ΑΧΛΑ∆ΙΑ - 
ΣΤ.ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

30 224 
ΤΣΑΤΣΟΥΛΕΪΚΑ - 
ΑΝΩ ΑΕΤΟΣ - 

ΣΤ.ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ 
 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

31 226 
ΛΙΑ - ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ 
- ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

32 227 

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ - 
ΑΜΠΕΛΩΝΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΠΑΡ.ΚΥ
Ρ) 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

33 228 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 
ΚΑΛΙΘΕΑ - 

ΚΟΥΡΕΜΑ∆Ι (ΠΑΡ 
- ΚΥΡ) 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

34 230 
ΠΑΛΑΜΠΑΣ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΠΑΡ,ΚΥ
Ρ) 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

35 232 
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ - 
ΒΡΟΣΥΝΑ(ΑΠΌ 

25/9/2012) 

ΓΥΜΝ. 
ΒΡΟΣΥΝΑΣ 

ΑΥΘΙΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΧ) 24,19 € 18,00 € 25,59   16,20 €     16,20 € 

36 235 
ΧΑΡΑΥΓΗ - 

ΒΡΟΣΥΝΑ(ΕΛΕΟΥ
ΣΑ) 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

37 236 
ΓΑΡ∆ΙΚΙ - 
ΧΑΡΑΥΓΗ - 
ΒΡΟΣΥΝΑ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

38   ΓΚΑΝΙ - 
ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

39   
ΜΠΟΛΙΑΤΕΣ - 
ΣΙΝΙΑΤΕΣ - 
ΠΑΡ/ΘΙΑ 

 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
  

        
  

40   ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ -  

ΕΣΠΕΡ. ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

∆ΡΙΜΤΖΙΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 56,82 € 56,82 € 0,00   51,14 € 19,35 € 10,00 65,38 € 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω
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ΗΓ/ΤΣΑ  (ΑΠΌ 
8/10/2012 ΜΕΧΡΙ 

17/10/2012)          

41   ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  
        

  

42   
ΓΑΡ∆ΙΚΙ - 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ( 
ΑΠΌ 11/9/2012) 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΓΙΑΓΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ       55,00 € 49,50 €   10,00 44,55 € 

43   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΠΑΡ/ΘΙΑ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  
        

  

44   

ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ - ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ(ΑΠΌ 
27/9/2012) 

ΓΥΜΝ.&∆ΗΜ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΠΑΠΠΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ       59,98 € 53,98 €   10,00 48,58 € 

45   ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑ-
ΝΕΡΑΙ∆Α  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

46   ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ - 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 
ΗΓ/ΤΣΑ                        

                
47   

ΦΙΛΙΑΤΕΣ-ΗΓ/ΤΣΑ 

ΕΣΠΕΡ. ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

                

48   ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - 
ΓΚΡΙΚΑ - ΗΓ/ΤΣΑ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

  
        

  

49   

ΠΛΑΙΣΙΟ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(7.15π.µ)(ΑΠΌ 
25/9/2012) 

ΕΠΑΛ & ΓΥΜΝ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ -

ΕΠΑΛ ΗΓ/ΤΣΑΣ

ΠΑΠΠΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 43,00 € 43,00 € 0,00   38,70 €   10,00 34,83 € 

50   ΠΛΑΙΣΙΟ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

51   
ΑΧΟΥΡΙΑ - 
ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

52   ΝΕΟΧΩΡΙ(ΣΚΟΥΠΙ
ΤΣΑ) - ΝΕΡΑΪ∆Α  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

53   

ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟ - 
ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α (ΑΠΌ 

28/9/2012) 

ΓΥΜΝ 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ - 
ΕΠΑΛ & 2ο 

ΓΕΛ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ         47,70 €   10,00 42,93 € 

54   ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΑΓ. 
ΒΛΑΣΣΙΟ - ΗΓ/ΤΣΑ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

55   ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ                 

56   
ΜΑΥΡΟΥ∆Ι - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ( 
ΑΠΌ 11/9/2012) 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

∆ΕΛΚΟΥ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ         80,00 €   24,00 60,80 € 

59   
ΠΑΡΓΑ - 

ΜΟΡΦΑΤΙ (ΑΠΟ 
19/9/2012) 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΣΙΑΡΠΑΣ 
ΙΩΣΗΦ 40,32 € 40,32 €         20,00 32,26 € 

60   ΟΞΙΝΗ - ΠΕΡ∆ΙΚΑ 
(ΑΠΌ 2/10/2012) 

ΓΥΜΝ. 
ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 34,94 € 34,94 €         20,00 27,95 € 

61   

ΡΑΧΕΣ ΝΙΚΑ 
(ΑΕΤΟΣ) - 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
(ΑΠΌ 2/10/2012) 

ΕΠΑΛ & 
ΛΥΚΕΙΟ 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΘΩΜΑΣ 26,88 € 26,88 € 

  

      20,00 21,50 € 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω
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62   
ΑΧΟΥΡΙΑ - 

ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ (ΑΠΌ 
25/9/2012) 

ΓΥΜ.-∆ΗΜ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 24,19 € 24,19 € 

  
      20,00 19,35 € 

    ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α               986,68 € 

*Σηµείωση : Οι τιµές που είναι στην παρένθεση µε αστεράκι δεν έχουν υπολογιστεί στο τελικό ηµερήσιο κόστος 
µεταφοράς. 
 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΑΧΙ - ΙΧ  Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ 12/10/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2013 Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

(Με συνεχιζόµενα παλιά και τροποποιηµένα δροµολόγια της διακήρυξης 5/2009 και µεταγενέστερων αποφάσεων, καθώς και 
νέα δροµολόγια) 
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ΠΟΛΥΝΕΡΙ - 
ΗΓ/ΤΣΑ (από 

1/10/2012 µέχρι 
16/10/2012  και 
θα ισχύει και για 
τυχόν απουσίες 
του µαθητή του 
Μαργαριτίου 
µέχρι και 

30/6/2013) 

129,09 € 42,00 € 67,46 40,00 € 36,00 €       (36,00)* 

1 19
1 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ-
ΠΟΛΥΝΕΡΙ - 
ΗΓ/ΤΣΑ (ΑΠΌ 
17/10/2012) 

ΕΣΠ.ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΠΑΚΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

            120,96 € 25,00 90,72 € 

ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡ
Ι - ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 
ΗΓ/ΤΣΑ (ΑΠΌ 
17/10/2012)                    

      94,00 € 84,60 €     10,00 76,14 € 

2   

ΦΙΛΙΑΤΕΣ-
ΗΓ/ΤΣΑ (ΑΠΌ 
17/10/2012 και 
θα ισχύει και για 
τυχόν απουσίες 
του µαθητή από 
το Κοκκινολιθάρι 

µέχρι και 
30/6/2013) 

ΕΣΠΕΡ. ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΣΚΕΥΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

      60,00 € 54,00 €     10,00 (48,60)* 

3   

ΑΓ. ΒΛΑΣΣΙΟ - 
ΚΑΣΤΡΙ- ΗΓ/ΤΣΑ 

(ΑΠΌ 
15/10/2012) 

ΕΣΠΕΡ.ΓΥΜ
Ν. ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΡΟΥΜΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Σ  
            34,94 € 20,00 27,95 € 

4   

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - 
ΝΕΡΑΙ∆Α - 
ΜΑΥΡΟΥ∆Ι -
ΗΓ/ΤΣΑ (από 

17/10/2012 µέχρι 
30/10/2012 και 
θα ισχύει και για 

τις τυχόν 
απουσίες του  
µαθητή του 

Παλαιοχωρίου 
µέχρι και 

30/6/2013) 

ΕΣΠΕΡ. 
ΓΥΜΝ. & 
ΛΥΚ. 

ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΥΣ
ΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ 

            107,52 € 20,00 (86,02)* 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 121 - 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - 
ΝΕΡΑΙ∆Α - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-
ΝΕΡΑΙ∆Α -
ΜΑΥΡΟΥ∆Ι -
ΗΓ/ΤΣΑ (ΑΠΌ 

1/11/2012) 

            134,40 € 30,00 94,08 € 

5   
ΜΑΥΡΟΥ∆Ι - 
ΗΓ/ΤΣΑ (ΑΠΌ 
17/10/2012) 

ΕΣΠΕΡ.ΓΥΜ
Ν. & ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΜΑΣΤΟΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     

  
      29,56 € 20,00 23,65 € 

6   

ΑΕΤΟΣ - 
ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΠΑΡ-

ΚΥΡ (ΑΠΌ 
19/10/2012) 

ΛΥΚ - ΓΥΜΝ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΚΕΥΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

    

  

      13,44 € 20,00 10,75 € 

7   
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ -  

ΗΓ/ΤΣΑ                             
  

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤ
ΑΙ ΑΠΌ 

17/10/2012 
                  

8   
ΑΓ. ΜΑΥΡΑ - ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

  
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤ
ΑΙ ΑΠΌ 

11/12/2012 
                  

9   

ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ - 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 

(ΑΠΌ 
15/10/2012) 

ΓΥΜΝ. & 
ΕΠΑΛ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

HASANI 
ARDJAN             28,22 € 20,00 22,58 € 

    
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α                 345,87 €

Σηµείωση :οι τιµές στην παρένθεση µε αστερίσκο δεν έχουν υπολογιστεί στο τελικό ηµερήσιο κόστος µεταφοράς. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΤΕΛ ΑΠΟ 19/9/2012 ΜΕΧΡΙ 30/6/2013 ΤΗΣ Π. Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
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1 Μύλοι - Βασιλικό -Ηγουµενίτσα 
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

30 1,9 100,21 € 88,68 € 86,02 € 73,98 €  83,60 € Ηµερησίως 

2 
Μαυρούδι-Εθν. Αντίσταση-
Αµπέλια- Ηγουµενίτσα                      
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

25 1,9 87,68 € 77,59 € 75,27 € 64,73 €  73,14 € Ηµερησίως 

3 Σεβαστό - Παγκράτι - Καρυώτι-
Παραµυθιά (πρωί -µεσηµέρι) 40 1,9 125,26 € 110,85 € 107,52 € 92,47 €  104,49 € Ηµερησίως 

4 
Ζερβοχώρι-Καµίνι-Προδρόµι-
Ξηρόλοφος                                             
(πρωί- µεσηµέρι- ολοήµερο) 

42 1,9 130,27 € 115,28 € 111,82 € 96,17 €  108,67 € Ηµερησίως 

5 Καρβουνάρι-Ξηρόλοφος (πρωϊ-
µεσηµέρι- ολοήµερο) 15 1,9 62,63 € 55,42 € 53,76 € 46,24 €  52,25 € Ηµερησίως 

6 

 Ράγιον-Σµέρτο-Ασπροκλήσι-
Σαγιάδα-Παραλία Σαγίαδας-
Σαγιάδα-Ασπροκλήσι (πρωϊ-
µεσηµέρι 13:10)  &  
Ασπροκλήσι-Σαγιάδα-Παραλία 
Σαγιάδας-Ασπροκλήσι(12:30) & 
Σαγιάδα-Παραλία Σαγιάδας-
Σαγιάδα-Ασπροκλήσι (16:15) 

56 1,9 165,34 € 146,32 € 141,93 € 122,06 €  137,93 € Ηµερησίως 

7 Παραµυθιά - ∆ηµ. Σχολείο 
Παραµυθιάς (πρωί-µεσηµέρι) 10 1,9 50,10 € 44,34 € 43,01 € 36,99 €  41,79 € Ηµερησίως 

8 Παραµυθιά - ∆ηµ. Σχολείο 
Παραµυθιάς (πρωϊ-µεσηµέρι) 10 1,9 50,10 € 44,34 € 43,01 € 36,99 €  41,79 € Ηµερησίως 

9 Παραµυθία - ∆ηµ. Σχολείο 
Παραµυθιάς (πρωί-µεσηµέρι) 10 1,9 50,10 € 44,34 € 43,01 € 36,99 €  41,79 € Ηµερησίως 
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10 

Πολυνέρι - Αργυρότοπο - 
Σκορπιώνα - Φασκοµηλιά - 
Πλαταριά      (πρωϊ-µεσηµέρι) 
(Από 24/9/2012) 

32 2 110,75 € 98,01 €   81,35 € 91,92 € Ηµερησίως 

11 

Σπαθαραίοι - Μορφάτι - 
Μαργαρίτι                                             
(πρωϊ-µεσηµέρι) (Από 
24/9/2012) 

22 2 84,38 € 74,67 €   61,98 € 70,04 € Ηµερησίως 

  ΣΥΝΟΛΟ Α/ΘΜΙΑΣ 1.016,82 
€ 899,84 € 705,34 € 606,60 € 143,33 € 847,41 €  

          

Α/Α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ 
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1 Σαγιάδα - Σµέρτο - Τρικορυφο- 
Φιλιάτες (πρωί-µεσηµέρι) 44 1,9 135,28 € 119,72 € 116,13 € 99,87 €  112,85 € Ηµερησίως 

2 Κεραµίτσα - Φιλιάτες (πρωϊ-
µεσηµέρι) 44 1,9 135,28 € 119,72 € 116,13 € 99,87 €  112,85 € Ηµερησίως 

3 
Σκάνδαλο-Γαρδίκι-Ποταµιά-
Γλυκή-Γαρδίκι-Παραµυθιά                 
(πρωϊ-µεσηµ.) 

54 1,9 160,33 € 141,88 € 137,63 € 118,36 €  133,75 € Ηµερησίως 

4 Πέρδικα - Σύβοτα - Πλαταριά - 
Ηγουµενίτσα (πρωϊ-µεσηµέρι) 124 1,9 335,69 € 297,07 € 288,16 € 247,82 €  280,03 € ∆ροµολ.  2 

5 
Σαµωνίβα-Τσαγγάρι-Kουκλιοί-
Αυλότοπο-Παραµυθιά                             
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

100 1,9 275,57 € 243,87 € 236,55 € 203,43 €  229,88 € Ηµερησίως 

6 Νεραϊδα -Παραµυθιά (πρωϊ-
µεσηµέρι) 30 1,9 100,21 € 88,68 € 86,02 € 73,98 €  83,60 € Ηµερησίως 

7 
Σαγιάδα-Σµέρτο-Ασπροκλήσι-
Ράγιο-Κεστρίνη-Ηγ/τσα                             
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

60 1,9 175,36 € 155,19 € 150,53 € 129,46 €  146,29 € Ηµερησίως 

8 Φιλιάτες- Βρυσέλα - 
Ηγουµενίτσα (πρωϊ-µεσηµέρι) 

44 1,9 135,28 € 119,72 € 116,13 € 99,87 €  112,85 € Ηµερησίως 

9 
Μαζαρακιά-Παλαιόκαστρο-
Καταβ- Μαργαρίτι                           
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

40 1,9 125,26 € 110,85 € 107,52 € 92,47 €  104,49 € Ηµερησίως 

10 
 Πέρδικα (Αρίλα)-Καρτέρι-
Καταβόθρα- Μαργαρίτι                      
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

62 1,9 180,37 € 159,62 € 154,83 € 133,15 €  150,46 € Ηµερησίως 

11 
 Αγ.Βλάσιος-Ν. Σελεύκεια-
Ηγ/τσα-Λαδοχώρι                            
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

18 1,9 70,14 € 62,07 € 60,21 € 51,78 €  58,51 € Ηµερησίως 

12 
 Κοκκινιά -Γολά-Κυπάρισος-
Νεράϊδα- Ηγουµενίτσα                             
(πρωϊ-µεσηµέρι)                                         

90 1,9 250,52 € 221,70 € 215,05 € 184,94 €  208,98 € Ηµερησίως 

13 Ζερβοχώρι – Χρυσαυγή – 
Παραµυθιά (πρωϊ-µεσηµέρι)             

36 1,9 115,24 € 101,98 € 98,92 € 85,07 €  96,13 € Ηµερησίως 

14 
 Γκρίκα –Αµπελιά - Σεβαστο –
Παγκράτι - Παραµυθιά                       
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

40 1,9 125,26 € 110,85 € 107,52 € 92,47 €  104,49 € Ηµερησίως 

15 Καρβουνάρι- Παραµυθιά (πρωί-
µεσηµέρι)                                 

30 1,9 100,21 € 88,68 € 86,02 € 73,98 €  83,60 € Ηµερησίως 
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16 Ηγουµενίτσα - Βρυσέλλα - 
Φιλιάτες (πρωί-µεσηµέρι) 

44 1,9 135,28 € 119,72 € 116,13 € 99,87 €  112,85 € Ηµερησίως 

17 Λιά - Τσαµαντά - Φιλιάτες (πρωί-
µεσηµέρι)(Από 24/9/2012) 

88 2 258,43 € 228,70 €   189,82 € 214,50 € Ηµερησίως 

18 
Αετό - Πηγαδούλια - Φιλιάτες 
(πρωί-µεσηµέρι)                            
(Από 24/9/2012) 

42 2 137,12 € 121,35 €   100,72 € 113,81 € Ηµερησίως 

  
ΣΥΝΟΛΟ Β/ΘΜΙΑΣ 2.950,83 

€ 2.611,35 € 2.193,47 € 1.886,38 € 290,54 € 2.459,92 
€  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α 

3.967,65 
€ 3.511,19 € 2.898,81 € 2.492,98 € 433,86 € 3.307,33 

€  
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1 
Μύλοι - Βασιλικό - Γραικ/ρι - 
Ηγουµενίτσα (πρωί-µεσηµέρι) Από 
19/11/2012 

32 1,9  105,22 €     93,12 €       90,32 €  77,68 € 87,77 €  Ηµερησίως 

2 
Β΄∆ηµ. Ηγ/τσας - Αγ. Μαρίνα - 
Μακρυχώρα- Μύλοι ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
(Από 26/11/2012) 

24 1,9    42,59 €     37,69 €       36,56 €  31,44 € 35,53 €  Ηµερησίως 

3 Β΄∆ηµ. Ηγ/τσας - Μαυρούδι 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Από 26/11/2012) 12 1,9    27,56 €     24,39 €       23,65 €  20,34 € 22,99 €  Ηµερησίως 

  ΣΥΝΟΛΟ Α/ΘΜΙΑΣ  175,36 €   155,19 €     150,53 €  129,46 € 146,29 €   
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1 Μεσοβούνι - Μαζαρακιά- Ηγ/τσα 
(πρωϊ-µεσηµέρι)  (Από 14/11/2012) 54 1,9  160,33 €   141,88 €     137,63 €  118,36 € 133,75 € Ηµερησίως 

2 
Σπαθαραίοι  -Ελευθέρι - Μαργαρίτι - 
Καταβόθρα-Πλαταριά-Ηγ/τσα (πρωί-
µεσηµέρι)(Από 14/11/2012) 

98 1,9  270,56 €   239,43 €     232,25 €  199,74 € 225,70 € Ηµερησίως 

  
ΣΥΝΟΛΟ Β/ΘΜΙΑΣ  430,89 €   381,32 €     369,88 €  318,10 € 359,45 € 

  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α  606,25 €   536,51 €     520,41 €  447,56 € 505,74 €   

………………………………………………………………………………………………………… 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπαλλήλου του 
Τµήµατος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντίνου Περδικάρη, στην Αθήνα, για 
παράσταση στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του τµήµατος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.8851/11-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111076/4242/11-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της δαπάνης για τη µετακίνηση του υπαλλήλου 
του υπαλλήλου του Τµήµατος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντίνου Περδικάρη, 
στην Αθήνα, για παράσταση στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), σηµειώνοντας ότι 
λόγω των κινητοποιήσεων των υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεν κατέστη δυνατή η 
αποστολή της εν λόγω αίτησης νωρίτερα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1500/17-12-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 210,00 σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την κάλυψη των εξόδων 
εκτός έδρας µετακίνησης του Κωνσταντίνου Περδικάρη, υπαλλήλου του Τµήµατος Αλιείας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 10 έως 13 Νοεµβρίου 2012, για παράσταση στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).  
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 δαπανών για τις ανάγκες της εκδήλωσης κοπής πίτας στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 110385/4075/10-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 110453/4231/10-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την προµήθεια 
γλυκών και αρτοσκευασµάτων (βασιλόπιτες κτλ) για τις ανάγκες της κοπής της πίτας της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1501/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 230,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 
0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), για 
την αγορά γλυκών και αρτοσκευασµάτων (βασιλόπιτες κτλ) για τις ανάγκες της εκδήλωσης 
κοπής πίτας για το νέο έτος, της Περιφερειακής Ενότητας 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 128 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 δαπανών προµήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισµού στα πλαίσια του προγράµµατος 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης 
της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου».   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 111038/8488/11-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111093/4245//11-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται «… την έγκριση των κάτωθι δαπανών για την 
προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού που απαιτείται για το πρόγραµµα « INNOVOIL - 
Implementation of an innovative protocol for the valorization of extravirgin olive oil » και 
προβλέπεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου, όπως έχει  υποβληθεί από το Τµήµα 
Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (µε καταθέσεις προσφορών από τα 
τοπικά καταστήµατα) µε το υπ.αρ  109137 / 8366 σχετικό έγγραφο. -  δαπάνη Α΄ :  2.669,10  €  
µε Φ.Π.Α.  (αφορά ένα φωτοαντιγραφικό)  - δαπάνη Β΄ :     460,00  € µε Φ.Π.Α.  (αφορά µία 
τηλεόραση TFT) - δαπάνη Γ΄ : 1.859,00  € µε Φ.Π.Α. (αφορά ένα σταθερό Η/Υ κ δύο 
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φορητούς). Συνολική προς έγκριση δαπάνη:  2.669,10 + 460,00  + 1.859,00  = 4.988,10 €  (µε 
Φ.Π.Α.) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του προγράµµατος: INNOVOIL - 
Implementation of an innovative protocol for the valorization of extravirgin olive oil.». Στην 
εισήγηση επισυνάπτεται και η σχετική υπ.αρ. 109137/8366 εισήγηση του Τµήµατος 
Πληροφορικής για την προµήθεια του ως άνω  εξοπλισµού. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1502/17-12-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού στα πλαίσια του 
Προγράµµατος της Π.Ε. Θεσπρωτίας «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου 
διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», που προβλέπεται στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό του έργου, και βάσει της διαδικασίας συλλογής προσφορών που διενήργησε το 
Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

1. ∆απάνη ποσού € 2.669,10 µε Φ.Π.Α., για την προµήθεια ενός φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος 
από τον προµηθευτή L@bNet  Λαµπρούσης Ηλίας, του οποίου η προσφορά για το µοντέλο 
Sharp MX-M354N, είναι η πιο συµφέρουσα. 

2. ∆απάνη ποσού € 460,00 µε Φ.Π.Α.  για την προµήθεια µίας τηλεόρασης (1) τηλεόρασης 42" 
TFT, από τον προµηθευτή L@bNet  Λαµπρούσης Ηλίας, του οποίου η προσφορά για το 
µοντέλο LG 42CS460 42”  Full HD LCD TV, είναι η πιο συµφέρουσα και  

3. ∆απάνη ποσού € 1.859,00 µε Φ.Π.Α., για την προµήθεια ενός (1) σταθερού Η/Υ και δύο (2) 
φορητών Η/Υ, από τον προµηθευτή "∆ΙΚΤΥΣ" Multirama pc expert «Βρύσης Ιωάν. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», του οποίου η προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα. 

Η ως άνω συνολική δαπάνη ποσού € 4.988,10 µε Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 
Προγράµµατος «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας 
του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
12/468/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας 
ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013,  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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση του από 13-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Πύκνωση αρδευτικού δικτύου Υψηλής Ζώνης Λάµαρης Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 46.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 27/1096/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 81271/3762/12-09-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν 
και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 108886/4819/06-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 109072/4174/06-12-
2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 13-11-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου 
και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση Παππά Ελένη του 
Ευστρατίου Ε.∆.Ε., που είναι ο προσωρινός µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 48% στις 
τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού της, δηλαδή ποσό προσφοράς 23.920,00 ΕΥΡΩ µε 
Φ.Π.Α., το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1503/17-12-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Πύκνωση αρδευτικού δικτύου Υψηλής Ζώνης Λάµαρης Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 46.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Παππά Ελένη του 
Ευστρατίου Ε.∆.Ε., µε έκπτωση 48% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού και 
ποσό προσφοράς € 23.920,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Παππά Ελένη 
του Ευστρατίου Ε.∆.Ε., και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη 48% είναι συµφέρουσα και 
λογική µε τις ισχύουσες τιµές, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 ανάθεσης νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
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 
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σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και 
καλλιτεχνικών και λυκείων. 

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

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

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

11. 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.  

12. 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.  

13. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
79411/2930/12-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 111668/4261/13-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: « 1. Την έγκριση και 
ανάθεση των νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013, 
όπως αυτά αναλυτικά εµφανίζονται στο συνηµµένο παράρτηµα Ι και αφορούν µεταφορείς 
∆ηµόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ-ΚΤΕΛ). 2. Την αντικατάσταση µεταφορέων, λόγω παραίτησης των 
παλαιών, καθώς και την τροποποίηση ήδη υφισταµένων δροµολογίων που έγιναν 
προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013, 
όπως αναφέρονται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ, σύµφωνα µε τα αιτήµατα των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που κατετέθησαν στην Υπηρεσία µας. 3. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Πρέβεζας (Ε. Φ. 191 και 192 – ΚΑΕ  0821)». Στην εισήγηση επισυνάπτεται αναλυτικός 
πίνακας δροµολογίων. 

14. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1504/17-12-2012) 

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

Α. Εγκρίνει τα νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης οχήµατα 
(ΤΑΧΙ, ΚΤΕΛ), για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις 
αντικαταστάσεις των µεταφορέων, λόγω παραίτησης των παλαιών, όπως επίσης και την 
τροποποίηση ήδη υφισταµένων δροµολογίων που έγιναν προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες 
µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013, σύµφωνα µε τα αιτήµατα των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στους συνηµµένους στην παρούσα απόφαση πίνακες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ Γ΄& ∆’), που 
αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής. 

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

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  

A.  ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ  σχολικού έτους 2012 - 2013 
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1 Β ΑΡ∆ΩΣΗ ΑΡ∆ΩΣΗ - 
ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ 6 1,5 1 27,72 23,01 23,00 ΛΑΠΠΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 ΤΑΕ 
6102 1 8-10-

2012 

2 Β 

ΛΥΚΕΙΟ  
ΘΕΣ/ΚΟΥ 

ΑΧΛΑ∆ΕΑ 
ΓΕΩΡΓΑΝΟΙ 

ΑΧΛΑ∆ΕΑ-
ΓΕΩΡΓΑΝΟΙ 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΑΣΣΟΥ 

(Ανταπόκριση 
ΚΤΕΛ) 

15 1,5 1 50,40 41,83 42,00 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙ
ΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ 

 ΤΑΕ 
6197 

2 2-10-
2012 

3 Β 
1ο ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
8:00-2:00 

ΖΟΥΤΙ 
ΤΥΡΙΑΣ 

ΖΟΥΤΙ ΤΥΡΙΑΣ -
ΤΥΡΙΑ  3 1,5 1 20,16 16,73 17,00 ΒΑΣΣΙΟΥ 

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 
ΤΑΖ91

02 
1 

από 1-
10-2012 
έως  6-
11-2012 

4 Β 
ΝΕΑ 

ΣΑΜΨΟΥΝΤ
Α 

ΠΡΕΒΕΖΑ- 
ΝΕΑ 

ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ 
(µόνο επιστροφή) 

17 1,5 0,5 34,02 28,24 28,00 ΦΥΣΕΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΖ 
9124 4 25-10-

2012 

5 Β 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
8:00 έως 2:40 ΨΑΘΑΚΙ 

ΠΡΕΒΕΖΑ -
ΨΑΘΑΚΙ 

(µόνο επιστροφή) 
4 1,5 0,5 17,64 14,64 15,00 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛ

ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΑΖ 
9159 

4 25-10-
2012 

6 Β 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ- 

2Ο  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
πρωί 8:00 
µεσηµ.2:00 

ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ  
ΤΑΡΑΝΑ 

ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ - 
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (µόνο 
πρωί) 

ΤΑΡΑΝΑ - 2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

(πρωί -
µεσηµέρι) 

5,5 1,5 1 26,46 21,96 22,00 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΖ 
9159 

2 29-10-
2012 

7 Β 
ΩΡΩΠΟΣ-
ΖΕΦΥΡΟΣ- 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ 

ΩΡΩΠΟΣ-
ΖΕΦΥΡΟΣ- 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ-
ΠΡΕΒΕΖΑ 

27 1,5 0,5 42,62 38,69 33,00 ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΤΑΖ 
9164 

3 25-10-
2012 

8 Β 
ΩΡΩΠΟΣ-
ΖΕΦΥΡΟΣ- 
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ 

ΠΡΕΒΕΖΑ-
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ-
ΖΕΦΥΡΟΣ-
ΩΡΩΠΟΣ 

27 1,5 0,5 42,62 38,69 33,00 ∆ΡΟΣΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΖ 
9139 

3 25-10-
2012 

9 Β ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΟΥΤΣΑΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΛΟΥΤΣΑΣ -
ΠΡΕΒΕΖΑ 

33 1,5 1 95,76 79,48 68,00 ∆ΗΜΟΛΙΑΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

ΤΑΖ 
9151 1 25-10-

2012 

10 Β 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝ. 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

6:15 έως 
9:40 

ΚΑΜΑΡΙΝΑ  

ΚΑΜΑΡΙΝΑ -
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

Ε.Ο. 
(Ανταπόκριση 

ΚΤΕΛ) 
µόνο 

προσέλευση  

3,4 1,5 0,5 16,88 14,01 14,00 ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑΖ 
9093 

1 30-10-
2012 

11 Β 
ΑΓΙΟΣ 
ΘΩΜΑΣ 
ΨΑΘΑΚΙ 

ΠΡΕΒΕΖΑ-
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-

ΨΑΘΑΚΙ 
(Μόνο 

επιστροφή) 

6 1,5 0,5 20,16 16,73 17,00 ΦΥΣΕΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΖ 
9124 3 01-11-

2012 

12 Β ΚΡΥΟΠΗΓΗ 
ΚΑΜΑΡΙΝΑ 

ΚΡΥΟΠΗΓΗ -
ΚΑΜΑΡΙΝΑ-
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
(Ανταπόκριση 

ΚΤΕΛ) 

12,8 1,5 1 44,86 37,23 30,00 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΤΑΖ91
15 

3 25-10-
2012 

13 B 

ΕΠΑΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
3:05 έως 7:30 

ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ 
ΛΥΓΙΑ 

 ∆ΙΑΣΤ. 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ-  

ΛΥΓΙΑ-
ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ 

(Ανταπόκριση 
ΚΤΕΛ) 
 µόνο 

επιστροφή 

24 1,5 0,5 42,84 35,56 30,00 ΚΑΤΣΑΒΑΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΖ91
29 3 25-10-

2012 
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14 B ΒΡΑΧΟΣ 
ΛΥΓΙΑ 

ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ - 
ΛΥΓΙΑ - ∆ΙΑΣΤ. 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

(Ανταπόκριση 
ΚΤΕΛ) 
 µόνο 

προσέλευση 

20 1,5 0,5 37,80 31,37 26,00 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
ΑΓΛΑΪΑ 

TAZ91
31 

3 25-10-
2012 

15 Β 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 
Ν.ΚΕΡΑΣΟΥ

ΝΤΑ 
ΗΛΙΟΒΟΥΝΙ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α- 
ΝΕΑ 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ- 
ΗΛΙΟΒΟΥΝΙ-
ΣΤΕΦΑΝΗ 

(Ανταπόκριση 
ΚΤΕΛ) 

16,5 1,5 1 54,18 44,97 45,00 ΣΠΥΡΑΚΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

TAZ90
95 4 25-10-

2012 

16 Β ΑΣΣΟΣ 

ΑΣΣΟΣ-
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 
(Ανταπόκριση 

ΚΤΕΛ) 

11,3 1,5 1 41,08 34,09 34,00 ΖΗΚΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

TAZ91
30 

2 25-10-
2012 

17 A 

7ο ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

8:10 έως 12:25 

ΝΕΟΧΩΡΙ  

7o 
∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ –
ΝΕΟΧΩΡΙ 

(Μόνο 
επιστροφή12:25) 

3 1,5 0,5 16,38 13,60 14,00 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΖ91
59 

3 25-10-
2012 

18 Α 

1ο και 2ο  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟ

Υ 

ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ 
ΑΗ∆ΟΝΙ 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 
ΣΚΕΠΑΣΤΟ 

ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ -
ΑΗ∆ΟΝΙ-

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-
ΣΚΕΠΑΣΤΟ- 
-ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ 
πρωί:  8:00  

µεσηµ.: 12:25 

14 1,5 1 47,88 39,74 35,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΑΖ 
9098 4 01-11-

2012 

19 Α 

1ο  και 2ο  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟ
Υ 

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ-
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ 

(µιάµιση 
διαδροµή) 
πρωί 8:00  

µεσ. 1:15 και 
4:15 

3,5 1,5 1,5 25,83 21,44 20,00 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΤΑΖ 
9098 

3 24-10-
2012 

20 Α 
1ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟ

Υ 

ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥ
ΣΣΑ 

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ - 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ 8 1,5 1 32,76 27,19 27,00 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 ΤΑΖ 
9066 

4  11-9-
2012 

21 Α 

1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
και 2ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟ

Υ 

ΧΟΧΛΑ 

ΧΟΧΛΑ - 
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ 

 
πρωί:  8:00  
µεσηµ.:  3:30 

6 1,5 1 27,72 23,01 20,00 ΡΟΖΗΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 

ΤΑΖ 
9153 

3 31-10-
2012 

22 Α 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΣΣΟΠΟΤΑ
ΜΟΥ 

ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡ
ΑΧΗ 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ
-

ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗ 
(Μόνο επιστροφή 

2:00 
δύο φορές την 

εβδοµ.) 

4,5 1,5 0,5 18,27 15,16 15,00 ΓΙΟΥΡΓΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑΖ 
9146 

3 

Β’ Ξένη 
γλώσσα 
∆εν 

εκτελείται 
ακόµη 

23 A-Β 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΝΩ 
ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-
ΠΑΝΑΓΙΑ -

ΒΑΘΥ 
ΓΟΡΓΟΜΥΛ

ΟΥ 

ΑΝΩ 
ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

Ε.Ο. - 
(ανταπόκριση 
µε ΚΤΕΛ) -
ΠΑΝΑΓΙΑ -

ΒΑΘΥ 
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ- 

ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
πρωί:  8:00  

µεσηµ.: 12:25 
και 2:30 

22 1,5 1 68,04 56,47 56,00 ΣΙΟΥΛΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΑΖ 
9113  

3 01-11-
2012 

24 Α 
2ο  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΜΕΤΟΧΙ 

2Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ -

ΜΕΤΟΧΙ 

6 1,5 1 27,72 23,01 23,00 ΝΤΑΤΣΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

ΤΑΖ 
9132  

1 17-9-
2012 

25 Α  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 

ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ- 
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ 

(µόνο 
επιστροφή) 

µεσηµ.: 12:25  

10 1,5 0,5 25,20 20,92 20,00 ΚΟΚΚΑΛΗΣ   ΤΑΖ 
9074 

1  01-11-
2012 

26 Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ 

ΚΑΜΑΡΙΝΑ 

ΚΑΜΑΡΙΝΑ -
ΚΑΝΑΛΙ 

(µόνο 
επιστροφή) 

µεσηµ.: 12:25 

12 1,5 0,5 27,72 23,01 20,00 ΑΚΡΙΒΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΑΖ 
9112 4  25-10-

2012 
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B. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ σχολικού έτους  2012-2013 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
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1 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 
ΛΥΚΕΙΟ  
ΠΑΡΓΑΣ 

ΑΓΙΑ - 
ΑΝΘΟΥΣΑ - 

ΠΑΡΓΑ  
(πρωί -µεσηµ.)  

9 1,5 0,0976 1 15 61,49 51,04 51,00 ΚΤΕΛ 08-10-2012 

2 Α-Β 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ-
ΓΥΜΝΑΣΙΑ- 
ΛΥΚΕΙΑ  

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑ -
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 

(µόνο πρωί) 
6 1,5 0,0976 0,5 15 35,14 29,16 29,00 ΚΤΕΛ 20-09-2012 

3 Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ  

ΝΕΑΣ  
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ 

ΝΕΑ 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ -

ΠΕΤΡΑ 
 (µόνο 

επιστροφή) 

6 1,5 0,0976 0,5 15 35,14 29,16 29,00 ΚΤΕΛ 01-10-2012 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ 
Τροποποιήσεις - Αναθέσεις λόγω παραίτησης 

α/α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ                      

ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΕΝΑΡΞΗ  
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1  6ο ∆ΗΜ. ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΡΑΧΕΣ ΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 21 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

2  7ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ-ΝΕΡΑΚΙΑ-
ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

27 11-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

3 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΟΥ – ΛΥΓΙΑ 

 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ) 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 19 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

4 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΕΓΑ∆ΕΝΤΡΟ – 
ΜΥΡΣΙΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  48 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΧΕΙΜΑ∆ΙΟ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  27 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

6 
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ -∆ΕΣΠΟΤΙΚΑ-ΚΑΤΩ ΜΥΡΣΙΝΗ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

 
43 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΑ - 
ΚΡΥΟΠΗΓΗ 

ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  41 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 48 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

9 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΦΡΙΤΖΕΡΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΚΑΝΑΛΙ 

2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-3Ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΜΙΑΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)  

ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  77 12-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

10 

ΚΑΤΩ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΦΙΧΘΙ-ΧΟΣΙΑ∆Α-∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΠΡΩΙ) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
ΦΙΧΘΙ-ΚΑΤΩ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   44 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

11 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΚΑΤΩ ΜΥΡΣΙΝΗ-∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΠΡΩΙ) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΦΙΧΘΙ-ΚΑΤΩ 
ΜΥΡΣΙΝΗ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  69 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ- ΡΙΖΑ  ΑΚΡΙΒΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  22 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 
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13 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-
ΜΕΓΑ∆ΕΝΤΡΟ- ΑΝΩ ΜΥΡΣΙΝΗ 

(∆ΥΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ  88 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

14  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ -
ΡΑΧΕΣ-ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  21 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

15  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ - 
ΒΡΥΟΛΑΚΑΣ ΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   19 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

16  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ - 
ΡΑΧΕΣ-ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ   21 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

17  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ-ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ - 
ΜΑΖΩΜΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  29 14-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

18 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ -∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ- ΒΡΑΧΟΣ 
 (ΜΙΑΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
ΑΓΛΑΪΑ  42 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

19 ∆ΗΜOTIKO  ΣΧOΛΕΙΟ ΣΙΝΩΠΗΣ – 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  12 13-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

20 ΕΕΕΕΚ Ν. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ-ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ – 
ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α∆ΑΜ  105 23-10-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

21 ΕΕΕΕΚ ΝΕΑΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ-ΠΑΠΠΑ∆ΑΤΕΣ - 
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ-ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  100 1-10-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

22 ΠΑΛΑΙΡΟΣ-ΒΟΝΙΤΣΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΥΤΙΚΑΣ - 
ΕΕΕΕΚ Ν. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ  110 1-10-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

23 

ΚΟΝΤΑΤΕΣ-ΒΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΝΩ 
ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ-ΛΟΥΡΟΣ  

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 1Ο  
ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΚΡΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  83 24-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

24 ΣΦΗΝΩΤΟ - ΒΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) 

ΠΑΤΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  32 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

25 ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΛΟΥΡΟΣ - 
ΡΕΜΑΤΙΑ ∆ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   109 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

26 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ-ΚΟΖΥΛΙ-

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 
(∆ΥΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

ΒΑΣΣΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ   36 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

27 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ-ΚΟΝΤΑΤΕΣ - 

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

ΠΑΤΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   40 24-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

28 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ-ΚΟΝΤΑΤΕΣ-ΑΝΩ 

ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ 
 (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  46 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

29 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΤΑΡΑΝΑ 
– ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΣΙΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  21 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

30 7ο∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ –
ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ -ΨΑΘΑΚΙ ΤΣΙΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

31 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΕΣ ΝΑΚΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   15 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

32 ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α -ΛΟΥΡΟΣ- ΣΙΝΩΠΗ ΕΕΕΕΚ  Ν. 
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ 

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90 29-10-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

33 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ - ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ - 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
(ΜΙΑΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)  

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 80 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

34 
 ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ-ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ-ΚΑΤΩ ΜΥΡΣΙΝΗ-

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 75 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

35 13Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ – 
ΝΕΟΧΩΡΙ   

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   

25 17-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

36 ΛΟΥΡΟΣ-ΣΦΗΝΩΤΟ-ΣΤΕΦΑΝΗ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ  ΕΠΑΛ 

ΝΑΚΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   28 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 
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ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ)  

37 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΩΡΩΠΟΣ   
 (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  30 20-9-2012  

Αντικατάσταση 
µεταφορέα λόγω 

παραίτησης 

38 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ-

ΝΕΑ ΣΙΝΩΠΗ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΒΑΣΣΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  27 13-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

39 
8ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-

ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  19 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

40 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΤΑΡΑΝΑ   ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

21 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

41 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΤΑΡΑΝΑ 

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

21 11-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

42 ΚΟΝΤΑΤΕΣ – ΒΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΚΤΕΛ) ∆ΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

43 ΕΕΕΕΚ Ν.ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΙΩΣΗΦ 48 1-10-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

44 
ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ-ΣΦΗΝΩΤΟ-ΛΟΥΡΟΣ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΛ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 

ΣΠΥΡΑΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
39 

 
- ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

45 

ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ-ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ-
ΒΑΛΑΝΟ∆ΟΡΑΧΗ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ)   

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ  80 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

46 

ΜΥΤΙΚΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ-
ΨΑΘΑΚΙ-ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ-ΣΚΑΦΙ∆ΑΚΙ-ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
(ΜΟΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 15:00) 

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

50 12-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

47 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -
ΣΚΑΦΙ∆ΑΚΙ ΤΣΙΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   30 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

48 ΚΑΤΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ-∆ΗΜΟΤΙΚΟ  
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΗ 

ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   35 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

49 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ -ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ 

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ   33 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

50 ΑΗ∆ΟΝΙΑ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   28 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

51 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ - 
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 

ΓΚΙΩΝΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   26 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

52 ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΡΑΧΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΓΑΣ  ΡΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 55 14-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

53 
2ο ∆ΗΜOTIKO ΣΧOΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ- 

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ (Μόνο επιστροφή δύο φορές την 
εβδοµάδα) 

ΡΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 11 18-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

54 
10 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ – 

ΧΟΧΛΑ 
(∆ύο φορές την εβδοµάδα) 

 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α∆ΑΜ  11 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

55 1Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-2Ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ - ΑΗ∆ΟΝΙΑ 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   28 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

56 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-ΚΟΡΥΦΟΥΛΑ 
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  

26 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

57 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ - 
ΧΟΧΛΑ 

∆ΗΜΟΛΙΑΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

20 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

58 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ - 
ΧΟΧΛΑ  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ  
20 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω
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59 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ – 
ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ -ΜΟΥΖΑΚΑΙÏΚΑ  (µια διαδροµή) 

ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  28 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

60 
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ - 

∆ΕΣΠΟΤΙΚΑ-ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ 
(Επιστροφή) 

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  21 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

61 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ-ΜΟΥΖΑΚΑΙÏΚΑ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

62 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-ΚΑΤΩ  
ΣΚΑΦΙ∆ΩΤΗ  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  37 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

63 
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ – 

ΜΟΥΖΑΚΑΙΪΚΑ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   13 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

64 
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ    ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ -

ΚΑΣΤΡΙ-ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ  
(∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α) 

ΓΚΙΩΝΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   15 18-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

65 
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ - 

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   11 13-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

66 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΝΘΟΥΣΑ ΤΟΥΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  20 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

67 
ΤΡΙΚΟΡΦΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ-. ΠΑΡΓΑ 
(ΜΙΑΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 

 ΤΟΥΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  33 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

68 ΛΙΒΑ∆ΑΡΙ ΠΑΡΓΑ Β/ΘΜΙΑ ΣΠΥΡΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

39 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

69 ΛΙΒΑ∆ΑΡΙ -ΠΑΡΓΑ Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ ΤΟΥΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   42 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

70 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ- 

ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ 
(επιστροφή δύο φορές την εβδοµάδα) 

ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  9 1-12-2012  

71 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ - 

ΘΕΜΕΛΟ 
(επιστροφή δύο φορές την εβδοµάδα) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ  9 1-12-2012  

72 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-

ΛΟΥΤΣΑ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ   14 17-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

73 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-

ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗ  (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-∆ΥΟ 
ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α) 

 ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   11 1-12-2012  

74 ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΟΥ ΛΟΥΤΣΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΚΤΕΛ) 

∆ΗΜΟΛΙΑΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ   24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

75 
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-

ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 16:15) 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

16 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

76 2ο ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-ΑΝΩ 
∆ΕΣΠΟΤΙΚΑ - ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ 

ΓΚΙΩΝΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   44 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

77 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ -
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ 

ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑΣ 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

78 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-ΘΕΜΕΛΟ - 
ΚΑΣΤΡΙ - ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟ  ΓΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  34 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

79 
2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ-ΑΧΕΡΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   

14 13-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

80 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-

ΛΟΥΤΣΑ  
(∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α) 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ   
14 1-12-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 
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81 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-

ΛΟΥΤΣΑ 
(∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α)  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ   
14 1-12-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

82 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ-
ΘΕΜΕΛΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ   
9 13-9-2012  

83 
1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ - 
ΚΥΨΕΛΗ-ΚΟΡΩΝΟΠΟΥΛΟ-ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 

(επιστροφή δύο φορές την εβδοµάδα) 
ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   17 5-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

84 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ - 
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 

ΓΚΙΩΝΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   29 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

85 ΑΗ∆ΟΝΙ-1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 

ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ   21 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

86 
ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ - ΚΑΣΤΡΙ -  

1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 

ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 11-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

87 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )  

ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  11 13-9-2012  

88 ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗ-∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α 

ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   

11 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

89 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ-
ΜΟΥΖΑΚΑΙÏΚΑ 

ΚΟΝΤΟ∆ΗΜΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ    29 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

90 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ-∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ) 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ  
9 13-9-2012  

91 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-
ΜΕΛΙΑΝΑ 

ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  55 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

92 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΖΕΡΒΟ-
ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ 

ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   17 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

 
93 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΧΑΛΑΣΜΑ-
ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ 

ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   34  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

94 ΖΕΡΒΟ –ΓΑΛΑΤΑΣ –∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ  ∆ΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

95 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ – 
ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ - ΧΑΛΑΣΜΑ ∆ΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  33 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

96 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΖΕΡΒΟ-
ΣΚΕΜΠΟΣ   

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  28 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

97 ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ-ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 
(Ανταπόκριση µε ΚΤΕΛ) 

ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  31 24-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

98 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΑΛΗ-3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ -ΛΕΡΟΠΟΥΛΑ   
(∆ΥΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  58 11-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

99 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ-
∆ΡΥΟΦΥΤΟ  ΣΙΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  30 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

100 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 
∆ΡΥΟΦΥΤΟ  

ΣΙΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   30 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

101 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ -ΡΩΜΙΑ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α) 

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  13  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

102 2Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ - 
ΑΝΩΓΕΙΑΤΑ-ΜΕΤΟΧΙ  (µιάµιση διαδροµή) 

ΝΤΑΤΣΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ   32 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

103 1ο -2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ – ΑΝΩΓΕΙΑΤΑ 
- ΜΕΤΟΧΙ 

ΝΤΑΤΣΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ   21 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

104 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ-ΓΟΥΣΗ - 
ΠΑΣΧΑΙÏΚΑ 

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   27 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 
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105 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ - 
ΡΩΜΙΑ  

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

106 
2ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ – 

ΑΝΩΓΕΙΑΤΑ -ΜΕΤΟΧΙ (δύο φορές την 
εβδοµάδα) 

ΝΤΑΤΣΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ   

11 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

107 ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΒΑΘΥ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ) 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ  19 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

108 ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΚΕΡΑΣΩΝΑ ΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  37 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

109  ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ -ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ) 

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  30 11-9-2012 

Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

110 ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   17 11-9-2012 

Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

111 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕΡΑΣΩΝΑ   

 ΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

112 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ - ΚΑΣΤΡΙ 
- ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   16 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

113 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ. ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ   ΚΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  33 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

114 ΑΝΩ ΒΟΥΛΙΣΤΑ- ΠΑΝΑΓΙΑ  (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ) ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

115 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ   ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

116 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ -ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ-
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ) ΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   28 11-9-2012 

Αντικατάσταση 
µεταφορέα λόγω 

παραίτησης 

117 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ - ΑΝΩ 
ΒΟΥΛΙΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΑ  ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   41 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

118 ∆ΡΥΜΩΝΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΑΙÏΚΑ- ΒΑΘΥ- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ 

ΚΟΚΑΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   32 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου  

119 ΑΝΩ ∆ΡΥΜΩΝΑΣ – ΚΑΤΩ ∆ΡΥΜΩΝΑΣ – 
ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ)  

ΚΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  22 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

120 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. 

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ -ΒΙΚΗ-ΗΛΙΟΒΟΥΝΙΑ-ΠΕΤΡΑ 
(Μιάµιση διαδροµή) 

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   

40 11-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

121 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΣΩΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ  ΛΑΪΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

122 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΙΑΣ -ΜΠΟΣΚΑ - 
ΠΑΓΑΝΙΑ  - ΖΟΥΤΙ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  17 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

123 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ -ΤΥΡΙΑ - 
ΑΚΡΑΙΟΣ   ΒΑΣΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑ  22 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

124 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΙΑΣ-ΜΠΟΣΚΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   17 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

125 ΤΥΡΙΑ - ΚΡΑΝΙΑ-Β/ΘΜΙΑ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

ΒΑΣΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑ   15 24-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

126 ΚΡΑΝΙΑ - ΠΑΓΑΝΙΑ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΙΑΣ  ΚΩΤΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  36 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

127 ΜΑΡΚΑΤΕΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ 

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  28 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

128 ΖΟΥΤΙ-ΤΥΡΙΑ- ΑΚΡΑΙΟΣ  (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΚΤΕΛ)  

ΚΩΤΣΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   21 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

129 
ΓΑΛΑΤΑΣ-ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ -ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α  

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΛ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ) 

ΜΗΛΙΩΝΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ  39 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 
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130 
1Ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΟΣ-1Ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ-ΤΕΡΜΑ 
ΖΑΛΟΓΓΟΥ (∆ΥΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ   35 11-9-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

131 2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΑΣΣΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

30 2-10-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

132 ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ  
 (Ανταπόκριση µε ΚΤΕΛ για Λύκειο Φιλιππιάδας) 

ΜΠΑΚΑΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   19 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

133 
AΝΩ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ-ΧΑΛΙΚΙΑ-∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ  
 (ΜΙΑΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)  

ΜΠΑΚΑΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   35 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

134 ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ -ΜΑΡΚΑΤΕΣ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΚΤΕΛ) 

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

22 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

135 ΧΑΛΙΚΙΑ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ  (Ανταπόκριση µε 
ΚΤΕΛ για Γυµνάσιο Φιλιππιάδας) 

ΜΠΑΚΑΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   21 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

136 ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ -ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α  
(Ανταπόκριση µε ΚΤΕΛ για ΕΠΑΛ Άρτας)  

ΤΣΑΪΜΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  39 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

137 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΖΑΛΟΓΓΟΥ-ΜΠΟΥΣΟΥΛΙΖΑ-1ο 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ  

ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   26 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

138 ΚΟΡΩΝΗ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 11-9-2012 

Αντικατάσταση 
µεταφορέα λόγω 

παραίτησης 

139 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ – ΑΝΩ 
ΦΡΑΞΙΛΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

140 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-
ΜΕΛΙΑΝΑ 

ΜΑΡΚΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

55 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

141 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ –∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

24 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

142 ΒΡΑΧΟΣ - ΛΟΥΤΣΑ  - 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

56 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

143 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ - 1Ο  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ  
(ένα δροµολόγιο καθηµερινά) 

ΡΟΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 33 13-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

144 ΛΟΥΤΣΑ -ΤΣΟΥΚΝΙ∆Α-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΡΑΧΗΣ 

∆ΗΜΟΛΙΑΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 23 12-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

145 ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ – ΚΑΜΑΡΙΝΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΒΑΣΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 60 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

146 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ -  Ν. 
ΣΑΜΨΟΥΝΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 12 

Από 13-9-
2012 έως 

31-10-2012 

Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

147 1ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ- 
ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

148 ΚΑΝΑΛΙ – ΒΡΑΧΟΣ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ) ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 30  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

149 ΑΝΩ ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   33 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

150 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΗ – 

ΚΑΜΠΟΣ  
(ΜΙΑΜΙΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 

ΣΠΥΡΑΚΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5-10-2012 

Αντικατάσταση 
µεταφορέα λόγω 

παραίτησης 

151 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΗ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΠΑΤΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 5-10-2012 

Αντικατάσταση 
µεταφορέα λόγω 

παραίτησης 

152 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΣΤΕΦΑΝΗ 
(Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

ΠΑΤΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11 1-12-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

153 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΑΝΩ ΡΑΧΗ  
(Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 26 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 144 - 

154 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ- 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΑΣΣΟΣ 
(∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α) 

ΖΗΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 20 22-11-2012 Τροποποίηση 
∆ροµολογίου 

155 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - 
ΑΚΡΑΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ  (Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΘΩΜΑΣ ΚΙΜΩΝΑΣ 18 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

156 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΖΕΡΒΟ 
(ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 4:15) ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

157 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ - 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
 (Β’ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

158 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ – 
ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 

ΓΚΟΓΚΑΣ ΖΗΣΗΣ 26 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

159 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ – ∆ΡΥΟΦΥΤΟ  ΣΙΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

160 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ – ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΣΠΥΡΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 

161 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ- ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΝΑΛΙΟΥ  

ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 20-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

162 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ-ΑΡΤΟΛΙΘΙΑ 
ΡΙΖΩΝ-ΡΙΖΑ 

ΑΚΡΙΒΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  45 11-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

163 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΒΡΥΣΟΥΛΑ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΠΟΤΣΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 14-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

164 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ – ΤΖΟΥΜΤΖΑ ΝΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

165 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΒΟΠΟΤΑΜΟΥ - 
ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 

ΛΙΟΛΙΟΥΣΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ   26 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

166 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ-ΣΤΕΦΑΝΗ-ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 
(ΠΡΩΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

48 11-9-2012 Τροποποίηση τιµής 
λόγω µείωσης 12% 

167 6Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-
ΠΑΛΙΟΥΡΙ  ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΙΩΣΗΦ 13 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

168 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ - 
ΡΑΧΕΣ-ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΙΩΣΗΦ 22 12-9-2012 Τροποποίηση τιµής 

λόγω µείωσης 12% 

169 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ - 
ΡΑΧΕΣ -ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ -ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΙΩΣΗΦ 20 12-9-2012 Τροποποίηση 

∆ροµολογίου 

170 2ο-3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ -
ΤΑΡΑΝΑ 

ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 3-10-2012 
Αντικατάσταση 
µεταφορέα λόγω 

παραίτησης 

171 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΑΡΑΝΑ ∆ΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 29-10-2012 
Αντικατάσταση 
µεταφορέα λόγω 

παραίτησης 

172 8Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- 
ΠΕΤΡΙΤΣΙΑ 

ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 19 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  
ΜΕ ΦΠΑ 

ΕΝΑΡΞΗ  
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

1 

Θεσπρωτικό-Τύρια-Λούρος-Ωρωπός-Σαµψούς-
Σινώπη-Αρχάγγελος-Μύτικας-Παντοκράτορας-

Λ.Ειρήνης 
(ΕΠΑΣ Πρέβεζας) 

53 1 184 11-9-2012  

2 Νικολίτσι - Ελιά- Στεφάνη- Λούρος -Ωρωπός -
Σαµψούντας -1ο ΕΠΑΛ Πρέβεζας   51 1 177 11-9-2012  
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3 
Πάργα-Τζάρα Κυψέλη -Κορώνη- Κορωνόπουλο 
-Σταυρροχώρι -Καστρί -Καναλλάκι    (Γυµνάσια - 

Λύκεια ) 
31 1 137 11-9-2012  

4 Λούτσα –Τσουκνίδα -Βαλανιδοράχη-  Αµµουδιά 
-Μεσοπόταµος (∆ηµοτικό Σχολείο ) 12 1,50 72 11-9-2012  

5 Θέµελο  - Μεσοπόταµος                                                 
(∆ηµοτικό Σχολείο) 3 1 33 11-9-2012  

6 Χόχλα  -  Καναλάκι                                    
(Γυµνάσια - Λύκεια )  7 1,50 68 11-9-2012  

7 Σταυροχώρι -Καστρί- Αχερουσία  Καναλλάκι  
(∆ηµοτικό Σχολείο)          10 1,50 71 11-9-2012  

8 Άνω & Κάτω ∆εσποτικά - Βαλανιδούσα -
Καναλάκι  (∆ηµοτικά - Γυµνάσια - Λύκεια)  15 1,50 126 11-9-2012  

9 
Λούτσα Τσουκνίδα -Βαλανιδοράχη-Αµµουδιά  -
Μεσοπόταµος-Θέµελο-Καναλλάκι    (Γυµνάσια - 

Λύκεια)  
39 1,50 279 11-9-2012  

10 
Γλυκή -  Βουβοπόταµος - Κλεισούρα -

Μουζακαιϊκα -Αηδόνι- Αχερουσία -Νάρκισσος -
Καναλλάκι (Γυµνάσια-Λύκεια) 

14 1 60 11-9-2012  

11 Αγιά - Ανθούσα - Πάργα (Γυµνάσιο - Λύκειο)    
Πρωί - µεσηµέρι     8 1 54 11-9-2012  

12 Αγία Κυριακή -  Πάργα (Γυµνάσιο  - Λύκειο)  4 1 28 11-9-2012  

13  Αγ. Κυριακή –∆εξαµενή Βάλτου - Φαλοπα - 
Ασάγια- 2ο ∆ηµοτικό Πάργας       10 1,5 71 11-9-2012  

14 Κάτω Ρεµατιά - Βρυσούλα - Λούρος   29 1 143 11-9-2012  

15 Άνω Ράχη - Άνω & Κάτω Κοτσανόπουλο-
Σφηνωτό- Στεφάνη -Λούρος 32 1 156 11-9-2012  

16 Λούρος -  Στεφάνη                        4 0,5 19 11-9-2012  

17 Σινώπη - Σαµψούντα - Ωρωπός - Λούρος 20 1,50 142 11-9-2012  

18 Κρυοπηγή - Καµαρίνα - Αρχάγγελος- Σινώπη -
Κανάλι (∆ηµοτικό & Γυµνάσιο)  23 1 118 11-9-2012  

19 Αρχάγγελος - Σινώπη 3 1,50 45 11-9-2012  

20 Σαµψούντα -Σινώπη- Αρχάγγελος 8 1,50 74 11-9-2012  

21 
Βράχος -Καστροσυκιά -Παραλία Καστροσυκιάς- 
Φραξύλα PREVEZA BEACH - Σχ. Καναλίου  - 

Αρχάγγελος  
30 1,50 221 11-9-2012  

22 
Χειµαδιό - Ριζά – Μεγαδέντρο - Μυρσίνη - 
Αρχάγγελος - Κανάλι- Πρέβεζα Γυµνάσια & 

Λύκεια  
46 1 215 11-9-2012  

23 
Βράχος - Λυγιά -Καστροσυκιά Φραξύλα –

Γυµνάσιο Αρχαγγέλου - Σµυρτούλα -Πρέβεζα  
(Γυµνάσια – Λύκεια)  

49 1         228 11-9-2012  

24 Κρυοπηγή – Καµαρίνα - Αρχάγγελος-Σινώπη  - 
Κανάλι - Πρέβεζα (Γυµνάσια – Λύκεια)  

38 1 181 11-9-2012  

25 Κανάλι  -  Αρχάγγελος (Γυµνάσιο     Ζαλόγγου)  4 1 28 11-9-2012  

26 Κανάλι - Παρ. Καναλίου - Παρ. Καστροσυκιάς - 
Καστροσυκιά - ∆ηµ. Σχ.  Καναλίου  (ώρα  15.30) 

12 0,5 27 11-9-2012  

27 
∆ηµοτικό Σχ. Καναλίου - Παρ. Καναλίου -

Φραξύλα-Παραλία Καστρ/κιάς - Κατροσυκιά   
(ώρα 13.15) 

12 0,5 27 11-9-2012  

28 ΒιΠε  - Μύτικας                                                                       
(∆ηµ. Σχολείο)  5 1 31 11-9-2012  

29 

Ασύρµατος - Σµυρτούλα - Μιχαλίτσι - 
Φλάµπουρα  8ο  ∆ηµ. Σχολείο Πρέβεζας & 

Γυµνάσια Λύκεια Πρέβεζας   
(Μόνο µεσηµέρι) 

20 0,50 39 11-9-2012  
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30 
Σαµψούντα- Φλάµπουρα  - Μιχαλίτσι 

Σµυρτούλα -.Ασύρµατος - 8ο ∆ηµ. Σχολείο      
Γυµνάσια Φόρος (µόνο πρωί) 

28 0,50 52 11-9-2012  

31 Αλωνάκι - Καλαµίτσι – 5ο  & Πόρος- 4ο  
Γυµνάσιο Πρέβεζας 

10 1,50 71 11-9-2012  

32 Κ.Τ.Ε.Λ. - Πόρος 1ο Λύκειο - 4ο  Γυµνάσιο 8 1,50 61 11-9-2012  

33 Αγ. Θωµάς - Αγ. Τριάδα -7ο  ∆ηµ. Σχολείο 
Πρέβεζας - 2ο Λύκειο - 2ο & 3ο  Γυµνάσιο   9 1,50 67 11-9-2012  

34 Μύτικας -∆ροσιά - 1ο Λύκειο - 1ο Γυµνάσιο -
Φόρος - 2ο Λύκειο  

15 1,50 95 11-9-2012  

35 Φανάρια -∆ροσιά -Παργινόσκαλα- 
Παντοκράτορας- ∆ηµ. Σχ. Παντοκράτορα  10 1,50 71 11-9-2012  

36 Υδατόπυργος-Γυµνάσιο Φόρου-Γήπεδο - Λ. 
Ειρήνης – Μουσικό Γυµνάσιο  10 2 95 11-9-2012  

37 
Άγιος Γεώργιος-Παντοκράτορας-Συνοικισµός 

∆ασκάλων-Κοκκινιά -  
Λ. Ειρήνης - Μουσικό Γυµνάσιο  

10 2 95 11-9-2012  

38 
Υδατόπυργος-Γυµνάσιο Φόρου-Γήπεδο - Λ. 

Ειρήνης – Μουσικό Γυµνάσιο  
(∆ύο φορές την εβδοµάδα) 

10 2 95 11-9-2012  

39 
∆ηµοτικό Σχολείο Καναλίου - Ματσίκα -Παραλία 
Καναλίου –Φραξύλα - Παραλία Καστροσυκιάς -

Καστροσυκιά  
26 0,50 49 11-9-2012 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  

40 

∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Σινώπης -Αρχάγγελος -
Γήπεδο Αρχαγγέλλου –  

Ν.Σαµψούντα (µόνο µεσηµέρι   
δύο φορές την   εβδοµάδα) 

5 0,50 16 11-9-2012 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

41 
 8ο   ∆ηµ. Σχ. Πρέβεζας (µόνο µεσηµέρι  ώρα 

14:00) Ασύµαρτος -Πνευµατικός Φάρος - 
Σµυρτούλα- Μιχαλίτσι-Φλάµπουρα 

12 0,50 27 11-9-2012 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

42 Ν. Σαµψούντα – Ν. Σινώπη -Αρχάγγελος   (µόνο 
µεσηµέρι) 8 0,50 20 11-9-2012 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

43    2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάργας  -  Αγία Κυριακή   
Κάθε ∆ευτέρα-Παρασκευή      5 0,50 16 11-9-2012 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

44 Βράχος -Καστροσυκιά -Παραλία Καστροσυκιάς- 
Φραξύλα - PREVEZA BEACH-Σχολεία Καναλίου   

30 0,50 74 11-9-2012 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

45 
Βράχος - Καστροσυκιά - Παραλία Καστροσυκιάς 

- Φραξύλα PREVEZA BEACH -Σχολεία 
Καναλίου   

30 0,50 74 11-9-2012 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ 

ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

         
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ σχολικού έτους 2012 - 2013 

α/α ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                        
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 

ΠΟΣΟ 
(µε Φ.Π.Α.) 

ΕΝΑΡΞΗ  
ΙΣΧΥΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ- 
ΤΑΡΑΝΑ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   19,00 20-9-2012 Τροποποίηση τιµής λόγω 

µείωσης 12% 
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2 
7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΑΡΑΝΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   16,00 17-9-2012 Τροποποίηση τιµής λόγω 

µείωσης 12% 

3  7ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΤΑΡΑΝΑ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ  17,00 17-9-2012 Τροποποίηση τιµής λόγω 

µείωσης 12% 

4 7ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ- ΨΑΘΑΚΙ -ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17,00 17-9-2012 Τροποποίηση 

δροµολογίου 

5 
7ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ– ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ - 
ΝΕΟΧΩΡΙ -ΝΕΡΑΚΙΑ 

 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
20,00 30-10-2012 Τροποποίηση 

δροµολογίου 

6 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. 

ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ 

21,00 
(Συµβατικό 
ποσό χωρίς 

ΦΠΑ) 

1-12-2012 Τροποποίηση τιµής λόγω 
µείωσης 12% 

7 

7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΓ. 

ΤΡΙΑ∆Α - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ  
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ   22,00 1-12-2012 Τροποποίηση τιµής λόγω 

µείωσης 12% 

 
 
                                                       

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΚΤΕΛ σχολικού έτους  2012-2013 
ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ∆ΗΜΟ ΖΗΡΟΥ 

ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
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1 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΒΑΘΥ-∆ΡΥΜΩΝΑΣ-
ΚΟΥΚΛΕΣΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ-
ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ-ΡΩΜΙΑ-
ΠΑΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 

 (πρωί -µεσηµ.)  

35 1,5 0,0976 1 15 98,82 82,02 82,00 ΤΣΙΩΛΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

17-12-
2012 

2 Β ΛΥΚΕΙΟ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 
(πρωί- µεσηµ) 4 1,5 0,0976 1 15 30,74 25,52 25,00 ΤΣΙΩΛΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
17-12-
2012 

3 Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 

∆.Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΘΕΣ/ΚΟΥ 
ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ-ΑΣΣΟΣ 

 (µόνο επιστροφή) 

13 1,5 0,0976 0,5 15 50,51 41,92 41,00 ΚΤΕΛ 08-01-
2013 

4 Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΖΗΡΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΖΗΡΟΣ 
 (πρωί -µεσηµ.) 4 1,5 0,0976 1 15 30,74 25,52 25,00 ΚΤΕΛ 08-01-

2013 

5 Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΖΗΡΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΖΗΡΟΣ 
 (πρωί -µεσηµ.) 4 1,5 0,0976 1 15 30,74 25,52 25,00 ΚΤΕΛ 08-01-

2013 

6 Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΖΗΡΟΥ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΖΗΡΟΣ 
 (µόνο επιστροφή) 4 1,5 0,0976 0,5 15 30,74 25,52 25,00 ΚΤΕΛ 08-01-

2013 

7 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ-
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 

5 1,5 0,0976 1 15 32,94 27,34 27,00 ΚΤΕΛ 08-01-
2013 

8 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΑΝΩΓΕΙΑΤΑ-
∆ΡΥΟΦΥΤΟ-
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 
(πρωί -µεσηµ.) 

21 1,5 0,0976 1 15 68,08 56,50 56,00 ΚΤΕΛ 08-01-
2013 
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9 Β ΛΥΚΕΙΟ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΠΑΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-
ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

(διπλή διαδροµή) 
4 1,5 0,0976 2 15 30,74 25,52 25,00 ΚΤΕΛ 08-01-

2013 

10 Β ΕΠΑΛ 
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΠΑΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-
ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

(πρωί- µεσηµέρι) 
4 1,5 0,0976 1 15 30,74 25,52 25,00 ΚΤΕΛ 08-01-

2013 

11 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΜΑΡΚΑΤΕΣ-
ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΣ-

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟ-
ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ-
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 

(πρωί- µεσηµέρι) 

26 1,5 0,0976 1 15 79,06 65,62 65,00 ΚΤΕΛ 08-01-
2013 

12 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ-ΤΥΡΙΑ-
ΣΤΕΦΑΝΗ-

ΗΛΙΟΒΟΥΝΟ-ΠΕΤΡΑ-
Ν.ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ-

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 
(πρωί- µεσηµέρι) 

28 1,5 0,0976 1 15 83,45 69,26 69,00 ΚΤΕΛ 08-01-
2013 

13 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΣΙΣΤΡΟΥΝΙ-ΡΩΜΑΝΟ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΑΣΣΟΣ-

ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ-
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 

(πρωί- µεσηµέρι) 

32 1,5 0,0976 1 15 92,23 76,55 76,00 ΚΤΕΛ 08-01-
2013 

14 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΜΕΛΙΑΝΑ-ΓΑΛΗΝΗ-
ΠΑΠΑ∆ΑΤΕΣ-
ΓΑΛΑΤΑΣ-
ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ-
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 

(πρωί- µεσηµέρι) 

21 1,5 0,0976 1 15 68,08 56,50 56,00 ΚΤΕΛ 08-01-
2013 

15 Β 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ 

ΚΡΑΝΕΑ-ΤΥΡΙΑ-
ΕΡΓΑΤΟΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 

(πρωί- µεσηµέρι) 

14 1,5 0,0976 1 15 52,7 43,74 43,00 ΚΤΕΛ 08-01-
2013 

 
...................................................................................................................................................... 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση συνέκδοσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του λευκώµατος «Τα Πετρογιόφυρα 
της Ηπείρου» και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 112675/4286/14-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 112511/879/14-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την συνέκδοση του λευκώµατος µε τίτλο «Τα πετρογιόφυρα της Ηπείρου» 
από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και 
Τεχνικών Έργων Ηπείρου µετά και την αριθµ. 2/4/13-02-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. Η έκδοση του εν λόγω λευκώµατος γίνεται στο πλαίσιο της 
συµµετοχής και των δύο φορέων στον επετειακό εορτασµό των 100 χρόνων από την 
απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων από τον Οθωµανικό ζυγό. Το λεύκωµα 
περιλαµβάνει ένα σύνολο περίπου εκατό σχεδίων- αποτυπώσεων γεφυριών, «κηρυγµένων 
µνηµείων» της Ηπείρου. Ο κύριος στόχος που υπηρετείται είναι η διατήρηση της 
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παράδοσής µας µέσα από το λεύκωµα αυτό και η αποτύπωση των πετρογέφυρων στη 
διατηρητέα τους µορφή µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια τους. Ο σκοπός  και το περιεχόµενό 
του λευκώµατος συµβάλλουν στην εκπλήρωση της κοινωνικής, εκπαιδευτικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης της περιφέρειάς Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
πίστωση  10.000 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης αυτής η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, 
Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0843. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1505/17-12-2012) 

− Εγκρίνει τη συνέκδοση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, του λευκώµατος µε τίτλο «Τα πετρογιόφυρα της 
Ηπείρου», η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2/4/13-02-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου. 

Η έκδοση του εν λόγω λευκώµατος γίνεται στο πλαίσιο της συµµετοχής και των δύο φορέων 
στον επετειακό εορτασµό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων 
από τον Οθωµανικό ζυγό. 
Το λεύκωµα περιλαµβάνει ένα σύνολο περίπου εκατό σχεδίων- αποτυπώσεων γεφυριών, 
«κηρυγµένων µνηµείων» της Ηπείρου. 
Ο κύριος στόχος που υπηρετείται είναι η διατήρηση της παράδοσής µας µέσα από το λεύκωµα 
αυτό και η αποτύπωση των πετρογέφυρων στη διατηρητέα τους µορφή µε τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια τους. Ο σκοπός  και το περιεχόµενό του λευκώµατος συµβάλλουν στην εκπλήρωση της 
κοινωνικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0843),για την κάλυψη των εξόδων 
της ανωτέρω έκδοσης.  
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία 
Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µέχρι την 31-05-
2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

3. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11514/11142/14-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112518/4283/14-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 27-11-2012 αίτηση της αναδόχου τεχνικής εταιρίας, για τη 
χορήγηση της παράτασης, για τους εξής λόγους: « …. • Καθυστέρηση στην µεταφορά  - 

µετακίνηση των εναερίων και κυρίως των υ̟ογείων δικτύων του ΟΤΕ. • Καθυστέρηση 

στην µεταφορά των εναερίων δικτύων της ∆ΕΗ. • Καθυστέρηση στην α̟όδοση ελεύθερων 
για εκτέλεση εργασιών, των κατα̟ατηµένων α̟ό τους ̟αρόδιους ιδιοκτήτες εκτάσεων της 
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α̟αλλοτρίωσης. • Κατασκευαστικά ̟ροβλήµατα στην εφαρµογή των µελετών στην 

̟εριοχή του Πανη̟ειρωτικού σταδίου και των ΤΕΙ. • Αύξηση του συµβατικού 
αντικειµένου µε την ̟ροσθήκη κατασκευής ενός ε̟ι̟λέον κόµβου ̟ερί στη Χ.Θ. 0+450. 
…..». Οι απόψεις της διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την έγκριση της αιτούµενης 
παράτασης προθεσµίας περαιώσεως εργασιών, είναι οι εξής: «….. Οι λόγοι ̟ου 
ε̟ικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιµοι σε ότι αφορά στην µετατό̟ιση των δικτύων Ο.Κ.Ω. ( 
σχετικό είναι το έγγραφο 419/24-2-2012 της ∆ΕΗ ̟ρος την ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε., στο ο̟οίο 
αναφέρεται ότι η µετατό̟ιση του δικτύου της ∆ΕΗ ολοκληρώθηκε στις 20-2-2012 στο δεξιό 
κλάδο µόνο µέχρι την αντι̟ροσω̟εία της ΡΕΝΟ, ενώ το κοµµάτι α̟ό τη ΡΕΝΟ έως τον 
κόµβο Ανατολής και όλος ο αριστερός κλάδος ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2012. 
Ε̟ίσης, σε ότι αφορά στον ΟΤΕ,  η Υ̟ηρεσία µας έστειλε το µε αρίθµ. 55600/5438/2-9-
2011 έγγραφο, µε το ο̟οίο εγκρίνει την κατασκευή της τάφρου εγκιβωτισµού της 
σωλήνωσης α̟ό το κτήριο του ΟΤΕ Πεδινής έως και τη διασταύρωση Μ̟άφρας, µέσα στον 
̟αράδροµο της οδού. Μεταγενέστερο έγγραφο της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ̟ρος τον ΟΤΕ ( αρ. 
̟ρωτ. : Ο∆Ο10180/ΕΞ/111/28-2-2012) α̟οδεικνύει την καθυστέρηση των εργασιών 
µετατό̟ισης των δικτύων του ΟΤΕ σε όλο το εύρος του έργου.)  Με βάση τις ̟αρα̟άνω 
καθυστερήσεις και εν όψει του ε̟ικείµενου χειµώνα, κατά τη διάρκεια του ο̟οίου δεν 
µ̟ορούµε να είµαστε βέβαιοι για τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες, ώστε να εκτελούνται 
εργασίες,  η Υ̟ηρεσία αιτείται ̟αράταση ̟ροθεσµίας έως την 31-5-2013. 3.Με το αρίθµ. 
̟ρωτ.  5278/12-12-2012 έγγραφό της η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας 
Η̟είρου διατύ̟ωσε σύµφωνη γνώµη για την τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης του έργου : 
«Βελτίωση του τµήµατος : Κόµβος Ανατολής  - Α/Κ µε Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - 
Άρτας», ό̟ως ̟ροτείνεται µέσω της ̟αράτασης της συνολικής ̟ροθεσµίας εκτέλεσης του 
έργου α̟ό 23-12-2012 σε 31-5-2013, δεδοµένου ότι δεν τρο̟ο̟οιείται το βασικό σχέδιο του 
έργου.…». Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδοµένου ότι συντρέχουν οι δύο πρώτοι  λόγοι που 
επικαλείται (ως προς τις µετατοπίσεις των δικτύων Ο.Κ.Ω.) στην µε αριθµ. 
104730/10489/27-11-2012 αίτησή του ο ανάδοχος, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της 
αιτούµενης παράτασης προθεσµίας, µέχρι την 31-05-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1506/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µέχρι την 31-05-2013, βάσει 
Και της αριθµ. πρωτ. 5278/12-12-2012 σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την τροποποίηση της σύµβασης, µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό 
σχέδιο του έργου, δηλ. η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραµένουν 
όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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. 36/2012 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 
δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-
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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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 2ο 

Έγκριση δαπάνης για την κοινωνική δράση “Epirus Friendly Shopping” της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου 
& Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. οικ. 4945/14-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112669/4285/14-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Η Περιφέρεια Ηπείρου, 
µέσω της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων (πρακτικό 7/16-7-2012) ανέλαβε σχετική 
πρωτοβουλία, έπειτα από ενδελεχή διάλογο µε αρµόδιους φορείς της αγοράς της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την καθιέρωση µιας χρονικής περιόδου χαµηλού κόστους σε αντιστοιχία µε αντίστοιχες 
σχετικές πρωτοβουλίες άλλων περιοχών. Στόχος, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και 
η βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών στις τοπικές επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα ονοµάζεται 
“Epirus Friendly Shopping” και προβλέπει τον ορισµό ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος 
(µίας ηµέρας ή περισσότερων ηµερών), µετά από απόφαση κάθε επαγγελµατικού κλάδου, όπου θα 
διαµορφώνονται χαµηλές τιµές για τους καταναλωτές. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να βασίζεται στην 
εθελοντική συµµετοχή και για αυτό η απόφαση που θα ληφθεί από κάθε κλάδο δεν θα είναι 
δεσµευτική για τους επαγγελµατίες. Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής και για την 
ολοκληρωµένη έγκαιρη ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού, σχετικά µε τις περιόδους χαµηλού 
κόστους, καθώς και τους επαγγελµατίες που θα συµµετέχουν κάθε φορά, απαιτείται η προβολή της 
σε ευρεία κλίµακα (αφίσες, τηλεοπτικά σποτ, δηµιουργία ιστοσελίδας κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό, και 
δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, εν µέσω της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης που µαστίζει 
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τη χώρα µας, θεωρεί επιβεβληµένο να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αυτή, παρακαλούµε να 
εγκρίνετε τη δαπάνη ποσού 1.550,00 € (πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων 
του Προϋπ/µου της Π.Ε. Ιωαννίνων (Ειδ.Φορέας 072 – Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµιουργία και 
προβολή τηλεοπτικού σποτ, καθώς και για τη δηµιουργία σχετικής ιστοσελίδας….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
εισηγήθηκαν, να µη δηµιουργηθεί χωριστή ιστοσελίδα, για την κοινωνική δράση “Epirus Friendly 
Shopping” αλλά να είναι σε άµεση συνάρτηση µε την ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1507/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.600,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (Ειδ. Φορέας 072 – Κ.Α.Ε. 0841), για την προβολή τηλεοπτικού 
διαφηµιστικού σποτ, και την ενοικίαση και χρήση ιστοσελίδας, στα πλαίσια υλοποίησης της κοινωνικής 
δράσης “Epirus Friendly Shopping” της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία, µέσω της Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων (Πρακτικό αριθµ. 7/16-7-2012) ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία, έπειτα από 
ενδελεχή διάλογο µε αρµόδιους φορείς της αγοράς της Περιφέρειας Ηπείρου για την καθιέρωση µιας 
χρονικής περιόδου χαµηλού κόστους σε αντιστοιχία µε αντίστοιχες σχετικές πρωτοβουλίες άλλων 
περιοχών. 

Στόχος, είναι η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά και η βελτίωση της πρόσβασης των 
καταναλωτών στις τοπικές επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα ονοµάζεται “Epirus Friendly Shopping” και 
προβλέπει τον ορισµό ενός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος (µίας ηµέρας ή περισσότερων 
ηµερών), µετά από απόφαση κάθε επαγγελµατικού κλάδου, όπου θα διαµορφώνονται χαµηλές τιµές για 
τους καταναλωτές. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να βασίζεται στην εθελοντική συµµετοχή και για αυτό η 
απόφαση που θα ληφθεί από κάθε κλάδο δεν θα είναι δεσµευτική για τους επαγγελµατίες. 

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής και για την ολοκληρωµένη έγκαιρη ενηµέρωση του 
καταναλωτικού κοινού, σχετικά µε τις περιόδους χαµηλού κόστους, καθώς και τους επαγγελµατίες που 
θα συµµετέχουν κάθε φορά, απαιτείται η προβολή της σε ευρεία κλίµακα (αφίσες, τηλεοπτικά σποτ, 
δηµιουργία ιστοσελίδας κ.λ.π.). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι το ως άνω πρόγραµµα 
που προτίθεται να υλοποιήσει η Περιφέρεια, δεν απαντά στο πρόβληµα της αύξησης του τζίρου των 
τοπικών επιχειρήσεων και µαγαζιών, που οφείλεται πρωτίστως στην έλλειψη χρηµάτων των 
καταναλωτών, οι οποίοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις  – στην 
καλύτερη περίπτωση – και µε απολύσεις στην χειρότερη, καθώς επίσης και στην γενική πολιτική των 
κυβερνώντων, που υποστηρίζει τις µεγάλες µονοπωλιακές αλυσίδες. 
................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 
δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, 
«Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και 
Ωροπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του 
Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 
2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά 
τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωροπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 17/686/21-06-2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 51160/2395/08-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
εγκρίθηκαν δε, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθµ. 24/985/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε: Α) το από 21-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα 
µε το οποίο η διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω



 - 156 - 

ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και Β) επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίσθηκε η 2η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08. 

9. Την αριθµ. 29/1175/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε: Α) το από 02-10-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το οποίο η διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε 
κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και Β) επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίσθηκε η 13η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. 
(λήξη επίδοσης προσφορών) ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
112259/4884/13-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112462/4281/14-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 13-11-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου και εισηγείται την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του 
θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση Xριστιάς Χρήστος, που είναι ο προσωρινός µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση 45% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού της, δηλαδή ποσό 
προσφοράς 24.125,50 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1508/17-12-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-11-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας και 
Ωροπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Xριστιάς Χρήστος, µε έκπτωση 
45% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 24.125,50 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Xριστιάς Χρήστος, και 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη 45% 
είναι συµφέρουσα και λογική µε τις ισχύουσες τιµές, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ.  
24/985/30-08-2012 και 29/1175/10-10-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό 
ότι δεν είναι δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι 
συνεννοούνται πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και 
επανέλαβε τη θέση που έχει υποστηρίξει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, να 
οργανώσει δηλ. η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο 
προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να εκπονεί τις µελέτες 
αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.  

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

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 4ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συµπληρωµατικές εργασίες 
αποκατάστασης κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ», προϋπολογισµού € 15.000,00 
µε ΦΠΑ.      

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 του Ν. 
4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4043/11-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 112251/4280/14-12-2012 στον φάκελο 94/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία 
αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και εισήγηση για την απ΄ 
ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, µε δαπάνη ποσού € 15.000,00 µε ΦΠΑ που θα 
καλυφθεί από το αποθεµατικό του Π∆Ε της Π.Ε. Άρτας. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας 
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αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « … Στο Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ  έχει εγκριθεί  το ποσό των 70.000,00 € για την εκτέλεση 
του  έργου: «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ ».  Την κατασκευή του 
έργου ανέλαβε µετά από ανοικτή δηµοπρασία ο Παναγιώτης Κατέρος Ε∆Ε. Η σύµβαση 
κατασκευής υπογράφηκε στις 10.09.2012  και η προθεσµία περαίωσης είναι µέχρι τις  
31.12.2012.  Κατά τη διάρκεια κατασκευής του ανωτέρω έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη 
εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, οι οποίες δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική µελέτη του  
έργου κρίνονται όµως απαραίτητες για την κατά το δυνατόν επίτευξη του σκοπού 
κατασκευής του έργου που είναι η αποκατάσταση της κοίτης του ποταµού, η οποία λόγω 
προσχώσεων έχει περιορισθεί κατά το πλάτος σε µεγάλο βαθµό και συνεπεία αυτού η ροή 
του νερού έχει υποσκάψει την όχθη στη µία πλευρά της κοίτης. Η ακριβής πρόβλεψη των 
απαιτουµένων ποσοτήτων των εργασιών δεν ήταν δυνατή κατά το στάδιο σύνταξης της 
µελέτης του έργου, αφού δεν ήταν εφικτή η προσέγγιση στον τόπο του έργου εντός της 
κοίτης.  Η προσέγγιση έγινε κατά την εκτέλεση του έργου και µετά την διακοπή της ροής 
του νερού. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το αρίθ.1086/26-10-2012 έγγραφο 
της ∆ΕΗ/∆ΥΗΠ/Συγκροτήµατος Αράχθου σχετικά µε την ανάγκη αποµάκρυνσης των 
προσχώσεων, συντάχθηκε η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Συµπληρωµατικές εργασίες 
αποκατάστασης κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ» για την εκτέλεση των εντελώς 
απαραίτητων εργασιών και την αποφυγή περαιτέρω διάβρωσης στο άµεσο µέλλον  µε 
στόχο να πραγµατοποιηθεί η κατασκευή των συµπληρωµατικών εργασιών στην παρούσα 
φάση µαζί µε την κατασκευή του εν εξελίξει έργου, λόγω στενότητας χρόνου καθόσον η 
διακοπή της ροής του νερού εντός της κοίτης γίνεται µετά από συνεννόηση µε τη ∆ΕΗ και 
για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.  Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται: Εκτέλεση 
εργασιών διάνοιξης διαύλου µήκους 120,00 µέτρων, πλάτους 25,00 µέτρων, και  βάθους 
3,00 µέτρων στο µέσον της κοίτης. Κατασκευή φράγµατος στην αρχή της ροής του νερού 
προς την πλευρά του σκουπιδότοπου µε λίθους λατοµείου και αµµοχαλικώδη υλικά του 
ποταµού, διαστάσεων µήκους 40,00 µέτρων, ύψους 3,50 µέτρων   πλάτους κάτω βάσης 
10,00 µέτρων και πλάτους στέψης 6,00 µέτρων. Η  δαπάνη του έργου φτάνει στο ποσό των 
15.000,00 Ευρώ  µε Φ.Π.Α.  και θα καλυφθεί από το αποθεµατικό του Π∆Ε της ΠΕ Άρτας. 
Για τους ανωτέρω λόγους και συγκεκριµένα για την σύντοµη κατασκευή του έργου και 
επειδή στον τόπο του έργου είναι εγκατεστηµένος ο ανάδοχος κατασκευής του εν εξελίξει 
έργου «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ » , προτείνουµε την 
απευθείας ανάθεση κατασκευής του παρόντος έργου «Συµπληρωµατικές εργασίες 
αποκατάστασης κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ» στον ανάδοχο του εν εξελίξει έργου 
κ. Παναγιώτη Κατέρο Ε∆Ε, ώστε να καταστεί δυνατή η άρτια εκτέλεση του έργου σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, αφού ο εν λόγω ανάδοχος έχει τα απαιτούµενα µηχανήµατα και 
το εργατοτεχνικό προσωπικό στον τόπο του έργου.  Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά 
µε την ανάθεση κατασκευής του έργου. Συνηµµένα σας στέλνουµε τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων)  .…...». 

7. 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 κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1509/17-12-2012) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, και βάσει της µελέτης που συντάχθηκε από την Υπηρεσία και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4005/10-12-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, την 
απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συµπληρωµατικές εργασίες 
αποκατάστασης κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις από το αποθεµατικό του Π∆Ε της Π.Ε. Άρτας, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στον 
Παναγιώτη Κατέρο Ε∆Ε ανάδοχο του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου 
στην περιοχή Ιµαρέτ», µετά και τη σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου, ώστε να καταστεί δυνατή η 
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άρτια εκτέλεση του έργου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αφού ο εν λόγω ανάδοχος έχει τα 
απαιτούµενα µηχανήµατα και το εργατοτεχνικό προσωπικό στον τόπο του έργου, και για την 
εκτέλεση των εντελώς απαραίτητων εργασιών και την αποφυγή περαιτέρω διάβρωσης στο 
άµεσο µέλλον µε στόχο να πραγµατοποιηθεί η κατασκευή των συµπληρωµατικών εργασιών 
στην παρούσα φάση µαζί µε την κατασκευή του εν εξελίξει έργου, λόγω στενότητας χρόνου 
καθόσον η διακοπή της ροής του νερού εντός της κοίτης γίνεται µετά από συνεννόηση µε τη 
∆ΕΗ και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, εργασίες που κρίνονται απαραίτητες, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 4043/11-12-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ. 6) και επειδή οι εργασίες αυτές δεν 
περιλαµβάνονται στην πρώτη σύµβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση κοίτης 
Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ», αλλά κατά τη διάρκεια κατασκευής του διαπιστώθηκε η 
ανάγκη εκτέλεσής τους, οι οποίες δεν περιλαµβάνονταν στην αρχική µελέτη του έργου, 
κρίνονται όµως απαραίτητες για την κατά το δυνατόν επίτευξη του σκοπού κατασκευής του, 
που είναι η αποκατάσταση της κοίτης του ποταµού, η οποία λόγω προσχώσεων έχει 
περιορισθεί κατά το πλάτος σε µεγάλο βαθµό και συνεπεία αυτού η ροή του νερού έχει 
υποσκάψει την όχθη στη µία πλευρά της κοίτης, ενώ η ακριβής πρόβλεψη των απαιτουµένων 
ποσοτήτων των εργασιών δεν ήταν δυνατή κατά το στάδιο σύνταξης της µελέτης του αρχικού 
έργου, αφού δεν ήταν εφικτή η προσέγγιση στον τόπο του έργου εντός της κοίτης, η οποία 
έγινε κατά την εκτέλεση του έργου και µετά την διακοπή της ροής του νερού. 

� 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, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, όπως και στη σχετική αριθµ. 18/763/03-07-2012 απόφαση της 
Ο.Ε., την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα 
και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, 
τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την εκπόνηση 
των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να µην 
υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του 
κόστους κατασκευής των έργων.  
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – 
ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας - Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ 
φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου, Ε∆Ε, 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 Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4039/13-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112501/4282/14-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η από 11.12.2012 αίτηση του αναδόχου του 
έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών 
έως 30.06.2013, λόγω του ότι δεν υπάρχει όλη η απαιτούµενη πίστωση του έργου για το 
τρέχων έτος. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι «…. Η σύµβαση υπογράφηκε την 19.04.2012 και 
η συµβατική προθεσµία έληγε την 30.06.2012. Έχει δοθεί παράταση εργασιών µέχρι 
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31.12.2012 από την Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 18/733/ 03.07.2012 απόφασή της. 
Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 100 % των χωµατουργικών, το 100 % των τεχνικών και το 
75 % της οδοστρωσίας και αποµένουν οι εργασίες των ασφαλτικών και της σήµανσης – 
ασφάλισης…. και συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των 
εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.06.2013 για τους λόγους που αναφέρονται στην 
αίτηση του αναδόχου…. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1510/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας - 
Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου Ε∆Ε, µέχρι την 30-06-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική µε την 
προηγούµενη παράταση, αριθµ. 18/733/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
όπου είχε σηµειώσει ότι «…. κακώς η Υπηρεσία έθεσε τόσο µικρή προθεσµία περαίωσης του 
έργου (η σύµβαση υπογράφηκε την 19.04.2012 και η συµβατική προθεσµία έληξε την 
30.06.2012), µε δεδοµένη και την καθυστέρηση υπογραφή της σύµβασης εξαιτίας του 
προσυµβατικού ελέγχου.». 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στη 
Αθήνα, από 18 έως 19-12-2012 για τη συµµετοχή του στην «Προετοιµασία 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 - Οµάδα εργασίας :Παρακολούθηση & 
Αξιολόγηση – Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου» 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. 112703/676/14-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 112729/4287/14-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, στην Αθήνα, από 18 έως 19 ∆εκεµβρίου 2012, για τη 
συµµετοχή του στην «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 - Οµάδα 
εργασίας :Παρακολούθηση & Αξιολόγηση – Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου», 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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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1511/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 18 έως 19 ∆εκεµβρίου 2012, για τη συµµετοχή του στην «Προετοιµασία 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 - Οµάδα εργασίας :Παρακολούθηση & Αξιολόγηση – 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου», 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, 
στη Αθήνα, από 17 έως 18-12-2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή του στην ηµερίδα µε θέµα «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-
2020- Οµάδα εργασίας: Παρακολούθηση & Αξιολόγηση - Σύστηµα ∆ιαχείρισης & 
Ελέγχου». 

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.112707/677/14-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 112731/4288/14-12-2012 στον φάκελο 19/2012 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 «Προετοιµασία Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 - Οµάδα 
εργασίας :Παρακολούθηση & Αξιολόγηση – Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου»  από 17 
έως 18 ∆εκεµβρίου 2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1512/17-12-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Κων/νου Τζουµάκα, Γεωπόνου της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 
17 έως 19 ∆εκεµβρίου 2012, για τη συµµετοχή του στην «Προετοιµασία Προγραµµατικής 
Περιόδου 2014-2020 - Οµάδα εργασίας: Παρακολούθηση & Αξιολόγηση – Σύστηµα 
∆ιαχείρισης & Ελέγχου», καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 120,00 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

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. 36/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 111953/4271/13-12-2012 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, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, 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 8ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 5.435,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής στο όνοµα του Γεωργίου Ντόµου, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, που αφορά στην πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 
των οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4537/17-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 113405/4300/17-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
(Χ.Ε.Π.) στο όνοµα του Γεωργίου Ντόµου, υπαλλήλου του Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας, 
που αφορά την πληρωµή τελών κυκλοφορίας  των οχηµάτων Π.Ε. Άρτας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1513/17-12-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.435,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας), και την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
(Χ.Ε.Π.), στο όνοµα του Γεωργίου Ντόµου υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. 
Άρτας, για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους 2013 των οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

Είδος οχήµατος Αριθ. Κυκλ. Ποσό (€) 

Φορτηγό ΚΗΙ 7969 940,00 

Φορτηγό ΚΗΙ 7980 600,00 

Φορτηγό ΚΥ 9086 600,00 

Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 1565 105,00 

Ηµιφορτηγό ΚΗΙ 1590 105,00 

Ηµιφορτηγό ΚΥ 897 105,00 

Επιβατικό ΚΗΙ 1561 265,00 

Επιβατικό ΚΗΙ 1570 265,00 

Επιβατικό ΚΗΙ 1598 265,00 

Επιβατικό ΚΗΙ 7970 300,00 

Επιβατικό ΚΗΙ 7985 660,00 

Επιβατικό ΚΗΥ 3685 265,00 

Επιβατικό ΚΥ 6666 660,00 

Επιβατικό ΚΥ 7891 300,00 

Σύνολο 5.435,00 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

  8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω


