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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37/27-12-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός 
∆εκεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.00, 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. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ. Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου.  

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    
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Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο (σε ισοζύγιο λόγω εργασιών – µε υπέρβαση λόγω 
αξίας ασφάλτου) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «∆ευτερεύουσα οδός πρόσβασης 
στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα» αναδόχου εταιρείας «Χρήστου ∆ηµητρίου και 
ΣΙΑ Ε.Ε.». 

2. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της 
είτε όχι, για το έτος 2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου 
Γκόντα Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2013. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων» αναδόχου Γεωργίου Πάντου, 
µέχρι την 30-09-2013. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή Μουσείου Αργυροχρυσοχοΐας στους Καλαρρύτες» αναδόχου «Α. Μπίτη & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 28-06-2013. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου «Κολώνας Ε. 
& ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 28-06-2013. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-08-2013. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2013. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, µέχρι την 30-05-2013. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου Κ/Ξ Σταύρου Ν. – 
Γιαννάκος Μ. Ο.Ε., – Ντάφλης Γεώργιος, µέχρι την 30-09-2013. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», 
αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-06-2013. 

12. Έγκριση του από 12-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 
επαρχιακής οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», 
προϋπολογισµού € 11.000.000,00 µε ΦΠΑ. 

13. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της είτε όχι, 
για το έτος 2013.  

14. Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση Περίληψης ∆ιακήρυξης ∆ηµοπράτησης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο».  

15. Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου «∆ιαπίστευση του ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ» του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

16. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια υλικών, απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία, 
ενόψει της τελικής παράδοσης, του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου. 
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17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ιωαννίνων. 

18. 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. 106009/4481/29-11-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Ιωαννίνων 
και της αριθµ. 36/1476/17-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

20. Έγκριση των αριθµ. 4/19-12-2012 και 5/19-12-2012 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 
και τελική αξιολόγηση) Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: 
Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο 
του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

21. Συγκεκριµενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2011 και 
παλαιοτέρων» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 
2012. 

22. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, 
για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία 
και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β)Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και 
∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και 
ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED» και συγκρότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

23. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και 
ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED». 

24. Έγκριση αγοράς παραδοσιακών γλυκών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη και 
της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύµατα της περιοχής και έγκριση 
σχετικών δαπανών 

25. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης µε τον ερασιτέχνη 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  και έγκριση σχετικών δαπανών. 

26. Έγκριση παράτασης της σύµβασης του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Καταγραφή και αξιοποίηση 
αρχειακού υλικού Πρέβεζας», αναδόχου Χριστίνας Παπακώστα, µέχρι την 28-02-2013. 

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Μελέτη Αναδασµού αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης», αναδόχου µελετητή ∆ηµητρίου 
Λιάσκου. 

28. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη 
Αναδασµού αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης», αναδόχου µελετητή ∆ηµητρίου Λιάσκου. 

29. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης 
οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – 
Γέφυρα Μπακόλα), αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  «∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  
& ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 
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30. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 
οδικού τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», αναδόχου 
Αλεξάνδρου Λαϊνα. 

31. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
ζηµιών στην 7η Επαρχιακή οδό», αναδόχου εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

32. Έγκριση του Πρακτικού της από 11-12-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή και ενίσχυση 
φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 73.800,00 µε 
ΦΠΑ. 

33. Έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας (υποδήµατα & είδη ένδυσης), για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων (χειριστές µηχανηµάτων έργου) της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας. 

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

35. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση οδοστρώµατος οδού Πολυδρόσου – Βίγλας», αναδόχου Χρήστου 
Χριστιά, µέχρι την 30-06-2013. 

36. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», 
αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, µέχρι την 30-04-2013. 

37. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου - 
διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας - Τρικάλων» (ΚΑΠ 2012), αναδόχου Ιωάννη Γαλάνη Ε∆Ε, 
µέχρι την 30-06-2013. 

38. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του 
Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαµπος», αναδόχου Ιωάννη Κάλλια Ε∆Ε, 
µέχρι την 31-05-2013. 

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου 
εργοληπτικής επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι την 31-03-2013. 

40. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης σε αντλία του αντλιοστασίου 
Βίγλας της Π.Ε. Άρτας, ενόψει επερχόµενων έκτακτων καιρικών φαινοµένων. 

41. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 07-12-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη 
σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ. 

42. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/21-12-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια τόνερς και µελανιών, για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013 και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

43. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιµο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιµο –
γρασάρισµα µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013. 

44. Έγκριση δαπανών για την αναβάθµιση και πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

45. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
αντιπληµµυρικού στο Εθνικό ∆ίκτυο στο ∆.∆. Παραποτάµου», προϋπολογισµού € 
10.200,00 µε ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο



 - 5 - 

46. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
115709/4892/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω 
έντονων βροχοπτώσεων. 

47.  Έγκριση µίσθωσης µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης σύµφωνα µε την αριθµ. 
115700/4891/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη 
µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2012-2013 για την άµεση 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος της ΕΛΑΣ - Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας. 

48. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών πεδίου (οριοθετήσεις, 
αποτυπώσεις εκτάσεων που διαχειρίζεται η Π.Ε. Θεσπρωτίας). 

49. Έγκριση δαπανών προµήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισµού για τις λειτουργικές ανάγκες της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

50. Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση σε µία (1) εφηµερίδα, συνοπτικού πίνακα του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013. 

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. Τελική τροποποίηση της κατανοµής της πίστωσης για την συντήρηση του ∆ιοικητηρίου και 
των λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Έγκριση δαπάνης για δέσµευση ονόµατος ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 17-12-
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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο (σε ισοζύγιο λόγω εργασιών – µε υπέρβαση λόγω 
αξίας ασφάλτου) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «∆ευτερεύουσα οδός 
πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα» αναδόχου εταιρείας «Χρήστου 
∆ηµητρίου και ΣΙΑ Ε.Ε.».   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 115234/11529/20-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115365/4400/20-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
πρόγραµµα «Θεσσαλίας  - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007- 2013» µε αρχικό 
προϋπολογισµό 256.000,00 €. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση της Υπηρεσίας, οι 
λόγοι που επέβαλαν τη σύνταξη του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ( σε ισοζύγιο – υπέρβαση 
λόγω αξίας ασφάλτου), είναι «…. η τακτο̟οίηση των ̟οσοτήτων µετά την εκτέλεσή τους 
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(αρίθµ. οικ.: 83931/8273/20-9-2012  βεβαίωση ̟εραίωσης εργασιών) και  την α̟ό ακριβή 
ε̟ιµέτρησή τους (αρίθµ. : 85717/8482/3-10-2012 έγκριση αναλυτικών ε̟ιµετρήσεων  και 
αρίθµ.: 97253/9671/30-10-2012 έγκριση τελικής ε̟ιµέτρησης), ό̟ως αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην αιτιολογική έκθεση ̟ρωτόκολλο ̟ροσωρινής ̟αραλαβής του έργου, το 
ο̟οίο εγκρίθηκε την αρίθµ. 109280/10926/6-12-2012 της ∆ΤΕ/ΤΣΕ-ΠΗ. Αναφέρεται 
ε̟ίσης, ότι η ̟ροτεινόµενη τρο̟ο̟οίηση ( 2ος Α.Π.Ε.) δεν ε̟ισύρει τρο̟ο̟οιήσεις σε 
στοιχεία της α̟όφασης ένταξης και συγκεκριµένα στα εξής : α) δηµόσια δα̟άνη της 
̟ράξης, ή/και β) δηµόσια δα̟άνη στις ε̟ί µέρους κατηγορίες δα̟ανών 
(άµεσες/έµµεσες), ή/και γ) ̟αραδοτέα, ή/και δείκτες και δε θίγεται η ̟ληρότητα, 
̟οιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Οικονοµικά στοιχεία του ̟αρόντος Α.Π.Ε. : ….  
ζ) Υ̟έρβαση ̟ροτεινόµενου 2ου Α.Π.Ε. α̟ό αρχική σύµβαση 0,00 € ̟οσοστό 0%.  η) 
Υ̟έρβαση ̟ροτεινόµενου 2ου Α.Π.Ε. α̟ό τον ̟ροηγούµενο εγκεκριµένο 1ο Α.Π.Ε.  0,00 
€ ̟οσοστό 0%. θ)   Υ̟έρβαση λόγω αναθεώρησης 0,00 € ̟οσοστό 0%. ι) Υ̟έρβαση λόγω 
αξίας ασφάλτου 7.652,38 €, ̟οσοστό 5,35 %. ….». Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 
2ου Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο λόγω εργασιών – µε υπέρβαση λόγω αξίας ασφάλτου) σύµφωνα 
µε την αριθµ. 11/19-12-2012 (Θέµα 2ο) Πράξη του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ου 
Α.Π.Ε., καθώς και σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 5414/12-12-2012 έγγραφο της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η 
σύµφωνη γνώµη για την προέγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου του θέµατος. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1514/27-12-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο λόγω εργασιών – µε υπέρβαση λόγω αξίας ασφάλτου), 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «∆ευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. 
Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα» αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», όπως 
συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στο ποσό των € 
150.750,62 (µε υπέρβαση λόγω αξίας ασφάλτου € 7.652,38 σε σχέση µε τη δαπάνη του 1ου 
Α.Π.Ε), σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 5414/12-12-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για 
την τροποποίηση της σύµβασης (προέγκριση 2ου Α.Π.Ε.) του έργου και βάσει της αριθµ. 
11/19-12-2012 (Θέµα 2ο) Πράξης του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου. 
 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα 
Προγράµµατά της είτε όχι, 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 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 
και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 115719/11562/21-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115775/4418/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τον ορισµό συµµετοχής των υπαλλήλων της υπηρεσίας που 
αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα, και οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για 
τη διεξαγωγή της δηµόσιας κλήρωσης των µελών επιτροπών διαγωνισµών όλων των 
έργων αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά 
συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα της είτε όχι, για το έτος 2013. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1515/27-12-2012) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα της 
είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 2013, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων), από τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους 
στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης για τον ορισµό των 
µελών του, όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής:  

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

4. ΒΑΒΒΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

5. ΒΡΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

6. ∆ΟΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

7. ΖΙΑΚΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

8. ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

9. ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

10. ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

11. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

12. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

13. ΛΕΟΥΣΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΕ 

14. ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

15. ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ 

16. ΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 

17. ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

18. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕ 

19. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆Ε 

20. ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

21. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

22. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ 

23. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

24. ΣΥΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

25. ΤΖΑΝΙ∆Η ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

26. ΤΣΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

27. ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
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Έργων), θα ασκεί καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, 
που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
2ης τάξης του ΜΕΕΠ  σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008.  
 
Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές 
∆ιεξαγωγής των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, µετά από δηµόσια 
κλήρωση που θα διενεργεί η αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-
2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (µε Α∆Α: 
Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκυκλίου του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου 
Γκόντα Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2013. 

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. 111509/11140/17-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 114116/4346/18-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 12-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για τους εξής λόγους: α) Η 
µη οµαλή ροή της χρηµατοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. που χρηµατοδοτεί το έργο έχει ως 
συνέπεια την καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών και β) ∆εν είναι δυνατόν να γίνει 
έναρξη των εργασιών και στη συνέχεια διακοπή λόγω έλλειψης πιστώσεων, διότι η µελέτη 
προβλέπει καθαίρεση στέγης και κατασκευή φέροντος οργανισµού από σκυρόδεµα. Η 
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διακοπή των εργασιών θα δηµιουργήσει πρόβληµα λειτουργίας στην υπάρχουσα σχολική 
µονάδα. Οι εργασίες θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν τους καλοκαιρινούς µήνες. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, όπως και στις σχετικές, αριθµ. 26/715/22-09-2011 και 
18/720/03-07-2012 αποφάσεις της Ο.Ε., δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της 
παράτασης, δεδοµένου ότι – όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της Υπηρεσίας – η µη 
οµαλή ροή της χρηµατοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της 
έναρξης των εργασιών. Έθεσαν όµως το ζήτηµα, εάν η δηµοπράτησή του έγινε µετά από 
σχετική έγκριση χρηµατοδότησης από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και αν ναι, πρέπει η Περιφέρεια 
Ηπείρου άµεσα να απευθύνει έγγραφη διαµαρτυρία και να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση, 
ώστε να συνεχίσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 37/1516/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου Γκόντα 
Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη απαίτηση από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 
επιπλέον ζήτησε και πάλι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες εκ µέρους της Περιφέρειας, µε 
συνεχείς οχλήσεις προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ώστε να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τη σχετική Προγραµµατική Σύµβαση για τη 
χρηµατοδότηση του έργου. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων» αναδόχου Γεωργίου Πάντου, 
µέχρι την 30-09-2013. 

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. 110432/11029/18-122012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 114587/4359/19-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 10-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
30.09.2013, λόγω καθυστέρησης χρηµατοδοτικής ροής και επίσης λόγω τεχνικών 
δυσκολιών (λόγω του θόλου) που οδήγησαν σε ειδικές παραγγελίες κεραµιδιών. Η 
Υπηρεσία σηµειώνει ότι Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 50% του έργου και εισηγείται τη 
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χορήγηση της αιτηθείσας  παράτασης, εκτιµώντας ότι µέχρι 30.09.2013 θα περαιωθεί το 
έργο. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1517/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων», αναδόχου Γεωργίου Πάντου, µέχρι την 30-
09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
όπως και στις σχετικές, αριθµ. 14/323/26-05-2011, 37/1096/23-12-2011 και 18/721/03-07-
2012 αποφάσεις της Ο.Ε. µε τις οποίες δόθηκαν οι προηγούµενες παρατάσεις, µε το σκεπτικό 
ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός λόγος γι’ 
αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης και η κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης 
Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, για την κατασκευή του οποίου διαφωνεί 
κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή Μουσείου Αργυροχρυσοχοΐας στους Καλαρρύτες» αναδόχου 
«Α. Μπίτη & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 28-06-2013. 
 

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 Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 113419/11309/18-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 114589/4360/19-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 14.12.2012  αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
έως 28.06.2013. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι οι εργασίες που αποµένουν να γίνουν 
εκτιµάται ότι είναι περίπου στο 5% του συνόλου των εργασιών αλλά λόγω των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών αυτή την χρονική περίοδο δεν είναι εφικτό να γίνουν, επίσης θα 
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απαιτηθεί χρόνος για τις διαδικασίες κλεισίµατος του φακέλου και εισηγείται τη χορήγηση 
παράτασης µέχρι 28-06-2013. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1518/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή µουσείου Αργυροχρυσοχοΐας στους Καλαρρύτες», αναδόχου 
εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 28-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές µε τις 
προηγούµενες παρατάσεις αποφάσεις της Ο.Ε., δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο έργο – πέρα 
από το πρόβληµα της οµαλής χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ – µετά από τη 
χορήγηση τόσων παρατάσεων ήδη από το 2010, έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου 
«Κολώνας Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 28-06-2013. 

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 Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 113414/11308/19-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115382/4403/20-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 17-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
28-06-2013. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, περαίωσης 
του έργου, για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου και για το κλείσιµο 
φακέλου εργολαβίας και σηµειώνει ότι « …. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης του έργου, για την  εκτέλεση των τελικών συγκεντρωτικών 
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εργασιών ,διότι  δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες λόγω της καθυστέρησης της έγκρισής 
τους  για µεγάλο χρονικό διάστηµα από την 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Επίσης 
λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αυτό το χρονικό 
διάστηµα έχει καταστεί αδύνατη η µετάβαση και η συνέχιση των εργασιών που 
υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου καθώς  και των λοιπών διορθώσεων 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 8ης ΕΒΑ, οι οποίες µόλις κοινοποιήθηκαν. Εποµένως 
απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας για τη συνέχιση των εργασιών για το  
κλείσιµο του φακέλου της  εργολαβίας…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1519/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου «Κολώνας Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», µέχρι την 28-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη απαίτηση  από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές µε τις προηγούµενες παρατάσεις, αριθµ. 37/1163/23-12-11 και 
20/821/17-07-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 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, όπως και στις σχετικές µε τις 
προηγούµενες παρατάσεις, αριθµ. 37/1163/23-12-11 και 20/821/17-07-2012 αποφάσεις,  µε 
το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, για την 
κατασκευή του οποίου διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής 
ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της 
Περιφέρειας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-08-2013.  

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. 114119/11367/19-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115380/4402/20-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την 
από 18-12-2012 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
30-08-2013, για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση 
της παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-08-2013, για εκτέλεση εργασιών και το κλείσιµο του 
φακέλου της εργολαβίας, αναφέροντας ότι µέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί περίπου το 70% 
των εργασιών και σηµειώνει ότι «….Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
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περαίωσης του έργου  για εκτέλεση εργασιών, διότι εκκρεµούν  οι οδηγίες ως προς την τον 
τρόπο αποκατάστασης και των εσωτερικών τµηµάτων καθαίρεσης του κάτω τµήµατος του 
µνηµείου, από την 8η Εφορία Βυζαντινών Μνηµείων. Επιπλέον απαιτείται η χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας λόγω της  ελλιπούς µέχρι τώρα χρηµατοδότησης του έργου και 
για το  κλείσιµο  του φακέλου της  εργολαβίας…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1520/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο



 - 21 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», 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. 113925/11353/19-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115378/4401/20-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 18-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για εκτέλεση εργασιών και 
το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας  «…επειδή η πρόσβαση και η µεταφορά των 
υλικών στο εν λόγω έργο η οποία  γίνεται µέσω στενού, δύσβατου και επικινδύνου 
µονοπατιού και µέσω του παρακείµενου ποταµού κατέστη ιδιαίτερα δυσχερής και 
επικίνδυνη, λόγω των παρατεταµένων κακοκαιριών και βροχοπτώσεων του φετινού 
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χειµώνα, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει  η ολοκλήρωση των εργασιών. Πρέπει να 
σηµειωθεί πως η θέση του έργου είναι τέτοια που οι εργασίες µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν µόνο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα καλοκαιρίας.    Επιπλέον 
υπήρξε περαιτέρω καθυστέρηση µετά από τις παρατηρήσεις της 8ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων πάνω σε ορισµένα τµήµατα του έργου. Έως σήµερα έχει υλοποιηθεί το 20 % 
του έργου ……». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 37/1521/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη 
απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές µε τις προηγούµενες παρατάσεις, αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, 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, όπως και στις σχετικές µε τις 
προηγούµενες παρατάσεις, αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι ήδη 
έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, για την κατασκευή του οποίου 
διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, µέχρι την 30-05-2013.  

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», 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. 115403/11539/21-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 1573/4410/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 20-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω καιρικών 
συνθηκών και αναµονής έγκρισης άδειας λήψης αµµοχάλικου για την ολοκλήρωση των 
εργασιών, σηµειώνοντας ότι οι υπολειπόµενες εργασίες είναι  5%  του συνόλου των 
εργασιών. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1522/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-05-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
σηµειώνοντας ότι ήδη κατά τη συζήτηση προηγούµενης παράτασης για το συγκεκριµένο έργο, 
στην αριθµ. 18/722/03-07-2012 απόφαση της Ο.Ε., είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους, 
δεδοµένου ότι «….ο χρόνος παράτασης που ζητήθηκε συνολικά είναι (22) µήνες περίπου ενώ 
το έργο έπρεπε σύµφωνα µε τη σύµβαση να εκτελεσθεί µέχρι 15/08/10» και είχαν τονίσει ότι 
δεν θα υπερψηφίσουν άλλη παράταση, έκτοτε όµως ζητήθηκαν άλλες δύο παρατάσεις (αριθµ. 
32/1294/02-11-2012 απόφαση της Ο.Ε. και η σηµερινή), µε τη χορήγηση των οποίων 
διαφωνούν για τους ανωτέρω λόγους. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τις σχετικές 
αριθµ. 17/457/30-06-2011, 30/897/11-11-2011, 18/722/03-07-2012, 24/946/30-08-2012 και 
32/1294/02-11-2012 αποφάσεις της Ο.Ε., είχαν χορηγηθεί προηγούµενες παρατάσεις, και 
σηµειώνει ότι µέχρι τώρα έπρεπε να είχαν υπερσκελισθεί τα εµπόδια που επικαλείται η 
Υπηρεσία για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο



 - 25 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου Κ/Ξ Σταύρου Ν. 
– Γιαννάκος Μ. Ο.Ε., – Ντάφλης Γεώργιος, µέχρι την 30-09-2013.  

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. 114206/11379/20-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115754/4414/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 18-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, µέχρι την 30-09-
2013, λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του έργου την 
χειµερινή περίοδο και το µεγαλύτερο µέρος της εαρινής, την µεγάλη υδροφορία, την  
ιδιαίτερη γεωµορφολογία και  την εξέλιξη των παλαιών κατολισθητικών φαινοµένων. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1523/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», αναδόχου Κ/Ξ Σταύρου Ν. – Γιαννάκος 
Μ. Ο.Ε., – Ντάφλης Γεώργιος, µέχρι την 30-09-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα 
Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, 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 Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1141461/11371/18-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115759/4415/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 18-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-06-2013 
για την ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται και δεν ολοκληρώθηκαν λόγω 
καιρικών συνθηκών (έντονων βροχοπτώσεων) και της µεγάλης ροής του ποταµού, και των 
µεγάλων µεταβολών της ροής του ποταµού λόγω των εκκενώσεων του φράγµατος της 
∆ΕΗ. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1524/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-06-2013 µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο 
δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές µε τις προηγούµενες παρατάσεις, αριθµ. 2/74/20-01-2012, 18/726/03-
07-2012 και 29/1154/10-10-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας 
την τοποθέτησή τους 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, όπως και στις σχετικές µε τις 
προηγούµενες παρατάσεις, αριθµ. 2/74/20-01-2012, 18/726/03-07-2012 και 29/1154/10-10-
2012 αποφάσεις της Ο.Ε., 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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του από 12-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής 
οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισµού 
€ 11.000.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

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 36213/∆Ε-4380/14-08-2012 απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε την οποία εγκρίνεται η ένταξη, του παραπάνω έργου 
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2012, στη ΣΑΕΠ-018/8 µε αρ. 
2012ΕΠ01880038. 

7. Την αριθµ. 27/1126/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 84642/8382/21-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 62364/6082/12-07-2012 απόφαση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και βάσει του αρ. πρωτ. 3418/22-08-2012 
έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο 
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διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. Επίσης 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την αριθµ. 34/1407/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-11-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, η οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και ορίσθηκε η 12η ∆εκεµβρίου 
2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ως νέα ηµέρα 
διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 
3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

9. Το από 12-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
115450/11544/20-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115744/4412/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας, ανέδειξε µειοδότη την ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. που προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή 6.547.012,98 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 28,41%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1525/27-12-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 12-12-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού 1α από κόµβο Αµφιθέας – Αγ. Μαρίνα – Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισµού € 11.000.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 6.547.012,98 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 
28,41% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», 
και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη 
(28,41%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας.   

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, και επανέλαβε τη θέση που έχει 
υποστηρίξει στις σχετικές αριθµ. 27/1126/21-09-2012 και 34/1407/28-11-2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, και αφορά στην πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το 
συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο 
προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά 
της είτε όχι, 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 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 
και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 115483/11545/20-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115751/4413/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τον ορισµό συµµετοχής των υπαλλήλων της 
υπηρεσίας που αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα, όπως επίσης και των παρακάτω 
υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που εκτελούν παράλληλα 
καθήκοντα στην υπηρεσία, και οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
διεξαγωγή της δηµόσιας κλήρωσης των µελών επιτροπών διαγωνισµών όλων των έργων 
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αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, είτε αυτά 
συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα της είτε όχι, για το έτος 2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1526/27-12-2012) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα 
προγράµµατα της είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, 
για το έτος 2013, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), από τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (Πίνακας Α), καθώς και από τους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που εκτελούν 
παράλληλα καθήκοντα στη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων (Πίνακας Β),οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη 
διαδικασία κλήρωσης για τον ορισµό των µελών του, όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 

1 Ελένη Νικολού Πολιτικό Μηχανικό 
2 Βασίλειο Οικονόµου Πολιτικό Μηχανικό 
3 Ελένη ∆ηµουλά Πολιτικό Μηχανικό 
4 Κων/νο Μπότη Πολιτικό Μηχανικό 
5 Μιχαήλ Μπόττη Πολιτικό Μηχανικό 
6 Λάµπρο Κιτσαρά Πολιτικό Μηχανικό 
7 Ιωάννη Γιαννούση Τοπογράφο Μηχανικό 
8 Γεώργιο Σιώµο Τοπογράφο Μηχανικό 
9 Γεώργιο Σταύρου Πολιτικό Μηχανικό 
10 Περικλή Βούρδα Ηλ/γο Μηχανικό 
11 Ελευθερία Ζέκκα Πολ/κό Μηχ/κό 
12 Θεοδώρα Ρίζου Πολ/κό Μηχ/κό 
13 Ελευθερία Κυριακίδη- Μπουντάση Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε. 
14 Σοφία Μητσάκη Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε. 
15 Χριστόφορο Μπάγκα Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε. 
16 Αθανάσιο Νάκα Μηχ/γο  Μηχ/κόΤ.Ε. 
17 Χρήστο Ζέρβα Εργοδηγό 
18 Βασιλική Μούτου Εργοδηγό 
19 Ευρίκλεια Γκίκα Εργοδηγό 
20 Βασιλική Μαντζίλα Τεχνικός ∆.Ε. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 

1 Ελένη Νίκα Αρχ. Μηχανικό 
2 Αµαλία ∆όνου Αρχ. Μηχανικό 
3 Λαµπρινή Βάββα Αρχ. Μηχανικό 
4 Ιωάννη Αντωνίου Μηχ/γο  Μηχ/κόΤ.Ε. 
5 Αργύρη Νάκο Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων), θα ασκεί καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, 
που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
2ης τάξης του ΜΕΕΠ  σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008.  
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Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές 
∆ιεξαγωγής των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (Πίνακας 
Α), καθώς και από τους υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
που εκτελούν παράλληλα καθήκοντα στη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, µετά από δηµόσια 
κλήρωση που θα διενεργεί η αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-
2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (µε Α∆Α: 
Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκυκλίου του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση Περίληψης ∆ιακήρυξης ∆ηµοπράτησης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο». 

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 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 της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 115489/11547/20-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115742/4411/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση «… δαπάνης ποσού εκατόν 
πενήντα τεσσάρων ευρώ κόµµα είκοσι τέσσερα  (154,24 €), για την δηµοσίευση 
Περίληψης ∆ιακήρυξης ∆ηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – 
Χιονοδροµικό Κέντρο»,. Το παραπάνω ποσό θα πληρωθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
λόγω ορθής επανάληψης της ∆ηµοσίευσης ∆ιακήρυξης (µη δηµοσίευση στο ΦΕΚ). Το 
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παραπάνω ποσό θα πληρωθεί από το ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841….», σύµφωνα µε το συνηµµένο 
στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1527/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 154,24 σε βάρος τω πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για τη δηµοσίευση 
Περίληψης ∆ιακήρυξης ∆ηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού 
Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», δαπάνη που βαρύνει την Περιφέρεια Ηπείρου, λόγω ορθής 
επανάληψης της ∆ηµοσίευσης ∆ιακήρυξης (µη δηµοσίευση στο ΦΕΚ). 
................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου «∆ιαπίστευση του ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ» του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αρ. πρωτ. 103585/15351/21-11-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
104003/3976/23-11-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται: «… την κατανοµή µέρους του εγκεκριµένου µε την αριθ. 05/27/28-5-2012 
(Α∆Α: Β4ΛΒ7Λ9-ΦΙ5) απόφαση  Περιφερειακού Συµβουλίου, πίστωσης 70000 € για την  
«∆ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ του ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΕΟ»: Παρακαλούµε για την έγκριση των παρακάτω 
δαπανών για την πιστοποίηση του τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μετ/ρων & Επ/νιων  
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Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων….», σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση 
πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1528/27-12-2012) 

Εγκρίνει την κατανοµή µέρους της πίστωσης του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012, µε τίτλο «∆ιαπίστευση του 
∆ηµοσίου ΚΤΕΟ», προϋπολογισµού και πίστωσης € 70.000,00 σύµφωνα µε την αριθµ. 
5/27/28-05-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο κατωτέρω πίνακα, για πιστοποίηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ως εξής: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.000,00   

2. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008  6.000,00 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 2.000,00 

4. ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 11.500,00 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια υλικών, απαραίτητων για την εύρυθµη 
λειτουργία, ενόψει της τελικής παράδοσης, του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου. 
 

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. 114031/4639/18-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, 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 «Συµπληρωµατικές εργασίες συντήρησης χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου (Προµήθεια υλικών)». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
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114090/8681/18-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 114271/4348/18-12-2012 
στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «….. 
έγκριση δαπάνης ποσού 6.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια 
υλικών, απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία, ενόψει της τελικής παράδοσης, του 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
υποέργου «Συµπληρωµατικές εργασίες συντήρησης χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου 
(Προµήθεια υλικών)», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» και 
έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε 
αριθµ. 114031/4639/18-12-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. ► Αρµόδια για την 
παραλαβή των υλικών εισηγούµαστε να ορισθεί η Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής 
των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου» .….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1529/27-12-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, υλικών (ξυλεία, σιδηρικά, υλικά στεγάστρου κλπ), απαραίτητων για την 
εύρυθµη λειτουργία, ενόψει της τελικής παράδοσης, του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου, 
συνολικής δαπάνης € 6.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου 
«Συµπληρωµατικές εργασίες συντήρησης χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου (Προµήθεια 
υλικών)», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

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

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό που είχαν διατυπώσει και στη λήψη των σχετικών αριθµ. 25/1048/07-09-2012 
26/1074/13-09-2012 και 30/1219/24-10-2012 αποφάσεων της Ο.Ε., που αφορούσαν σε έργα 
και δαπάνες για το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Ιωαννίνων.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
115376/8793/20-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115928/4424/21-12-2012 
στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων για 
το έτος 2012, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1530/27-12-2012) 
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Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού € 6.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων), για τις ανάγκες λειτουργίας της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, ήτοι για την προµήθεια Αναλώσιµων Υπολογιστών και Φωτοτυπικών 
(τόνερ-µελάνες), για τα οποία υλικά η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση 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. 106009/4481/29-11-2012 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε Ιωαννίνων και της αριθµ. 36/1476/17-2012 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.    
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8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, 
για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 
(χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθ. πρωτ. 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 αποκατάσταση της βατότητας 
από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

10. Την αριθ. 36/1476/17-12-2012 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 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. 

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 114510/4859/19-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 114788/4390/19-12-2012 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 37/1531/27-12-2012) 

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 29-11-2012, 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. 106009/4481/29-11-2012 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας και της αριθµ. 36/1476/17-12-2012 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 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 

 
ΜΕ 40147 

Ε.Ο. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
- ΑΡΤΑΣ 

19 50,00 950,00 1.168,50 29/11/12-
01/12/12 
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 

 
ΡΖΗ 3107 

Ε.Ο. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
- ΑΡΤΑΣ 

23 50,00 1.150,00 1.414,50 29/11/12-
02/12/12 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ 

 
ΜΕ 110753 

Ε.Ο. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
- ΑΡΤΑΣ 

8 50,00 400,00 492,00 30/11/12 

 
∆ΟΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 
ΜΕ 95524 

Ε.Ο. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
- ΑΡΤΑΣ 

54 50,00 2.700,00 3.321,00 30/11/12 

� 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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 115993/4897/21-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115784/4416/21-12-2012 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 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο



 - 46 - 

λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση 
κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1532/27-12-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών 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 ΜΕ123703  ΒΥΤΙΟ Τοποθέτηση αντλίας αναρρόφησης 3.000,00 3.690,00 

2 ΚΥ 5193 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
τοποθέτηση πλακέτας ηλεκτρονικής 
τιµονιού 

685,00 842,55 

   ΣΥΝΟΛΟ  3.685,00 4.532,55 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση των αριθµ. 4/19-12-2012 και 5/19-12-2012 (αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών και τελική αξιολόγηση) Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού προϋπολογισµού € 
78.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση 
των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine  Products" 
µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία: Wine – net. 

6. 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 
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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. 

7. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία: Wine – net. 

8. Την αριθµ. 22/839/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και την όµοια αριθµ. 
24/1008/30-08-2012 απόφαση, περί έγκρισης της διακήρυξης του διαγωνισµού του 
θέµατος. 

9. Την αριθµ. 26/1069/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω 
ανοιχτού διαγωνισµού, και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

10. Την αριθµ. 34/1371/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. 1&2/25-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και 3/14-11-
2012 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία, στον εν λόγω διαγωνισµό και 
στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών «ARTION CONFERENCES 
AND EVENTS», «PLANTECH Ε.Π.Ε.» και «NEXT COM Α.Ε.», επειδή τα δικαιολογητικά 
που κατέθεσαν πληρούν τους όρους της υπ’ αριθµ. αριθµ. 6/2012 προκήρυξης του 
διαγωνισµού, οι δε τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές στο σύνολό τους, 
όπως καθορίζεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, και µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής 
Προσφοράς, ως εξής: Α) «ARTION CONFERENCES AND EVENTS» µε ΣΒΤΠ=99,89 Β) 
«PLANTECH Ε.Π.Ε.» µε ΣΒΤΠ=100 και Γ) «NEXT COM Α.Ε.» µε ΣΒΤΠ=99,97. 

11. Το αριθµ. πρωτ. 114854/4704/20-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115386/4404/20-
12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκαν τα αριθµ. 
4/19-12-2012 και 5/19-12-2012 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών και τελική 
αξιολόγηση) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, 
σύµφωνα µε τα οποία:  

Αριθµ. 4/19-12-2012 Πρακτικό: 

Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, 

« …... συνήλθαν σε συνεδρίαση, µετά από πρόσκληση του προέδρου, µε αντικείµενο την 
αποσφράγιση και τον έλεγχο πληρότητας των υποφακέλων και το τυπικά παραδεκτό των 
προσφορών και τέλος, την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των «Οικονοµικών Προσφορών» 
των υποψήφιων αναδόχων.  

    Οι εταιρείες οι οποίες είχαν υποβάλλει τις προσφορές τους και κρίθηκαν παραδεκτές 
όσο αφορά στα «∆ικαιολογητικά» & την «Τεχνική Προσφορά» και προχώρησαν στο επόµενο 
στάδιο του διαγωνισµού (αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών) µε την υπ’ αριθµ. 
34/1371/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου είναι : 

1. ARTION CONFERENCES AND EVENTS (Αριθµ. Πρωτ. ∆Ι.Α.Π. : 85609/3458/25-
9-2012) 

2. PLANTECH Ε.Π.Ε. (Αριθµ. Πρωτ. ∆Ι.Α.Π. : 85696/3461/25-9-2012) 

3. NEXT COM Α.Ε. (Αριθµ. Πρωτ. ∆Ι.Α.Π. : 85825/3497/25-9-2012) 

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων, τον έλεγχο πληρότητας και το τυπικά 
παραδεκτό της κάθε προσφοράς και τέλος, την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των 
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«Οικονοµικών Προσφορών», καταγράφοντας τα επιµέρους στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα 
µε το Κεφάλαιο Γ.4 της υπ’ αριθµ 3/2012 Προκήρυξης. 

 Κατόπιν τούτων η Επιτροπή οµόφωνα  διαπιστώνει τα εξής: 

Ι. Όσον αφορά στον Φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς της Εταιρείας ARTION 
CONFERENCES AND EVENTS η Επιτροπή διαπιστώνει ότι προσφέρεται το συνολικό 
ποσό 50.830,00  € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 62.520,90 €  (µε Φ.Π.Α.) και ότι η προσφορά είναι 
τυπικά παραδεκτή. 

ΙΙ. Όσον αφορά στον Φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς της Εταιρείας PLANTECH 
Ε.Π.Ε η Επιτροπή διαπιστώνει ότι προσφέρεται το συνολικό ποσό 50.731,71 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ή 62.400,00 € (µε Φ.Π.Α.) και ότι η προσφορά είναι τυπικά παραδεκτή. 

ΙΙΙ. Όσον αφορά στον Φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς της Εταιρείας NEXT COM Α.Ε 
η Επιτροπή διαπιστώνει ότι προσφέρεται το συνολικό ποσό  50.732,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 
62.400,36 €  (µε Φ.Π.Α.) και ότι η προσφορά είναι τυπικά παραδεκτή. 

Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού 
Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.7.3 της 
Προκήρυξης ήτοι: 

 ΣΟΠΜ 
ΣΒΟΠ=  ------------- x 100 
 ΣΟΠΠ 

όπου: ΣΟΠΠ (Συνολική Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος) = συνολικό ποσό της 
αµοιβής σε € έναντι της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το έργο, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 

ΣΟΠΜ (Συνολική Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη) = το χαµηλότερο συνολικό ποσό 
της αµοιβής σε € έναντι της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο µειοδότης το έργο, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Η τελική βαθµολογία των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων εµφανίζεται στον 
ακόλουθο Πίνακα, καθώς και στον επισυναπτόµενο αναλυτικό Πίνακα Βαθµολόγησης 
Οικονοµικών Προσφορών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Πρακτικού ΙV. 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΒΟΠ 

1. ARTION CONFERENCES AND EVENTS 99,8066 

2. PLANTECH Ε.Π.Ε 100 

3. NEXT COM Α.Ε 99,9994 

 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε 
να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή. 

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα.…..». 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Συνολική 
Οικονοµική 
Προσφορά 

Προσφέροντος 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 

Συνολικά 
Προσφερθείσα 
Έκπτωση 

 
Συνολικός Βαθµός Οικονοµικής 

Προσφοράς 
 

   ΣΟΠΜ 
ΣΒΟΠ=  ------------- x 100 

                  ΣΟΠΠ 

  (ΣΟΠΠ) (%) (ΣΒΟΠ) 

1 ARTION CONFERENCES 
AND EVENTS 62.520,90 19,8450 % 99,8066 

2 PLANTECH Ε.Π.Ε 62.400,00 20% 100 

3 NEXT COM Α.Ε 62.400,36 19,9995% 99,9994 

 

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

Αριθµ. 5/19-12-2012 Πρακτικό: 

Τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού,  

«…….. συνήλθαν σε κλειστή συνεδρίαση προκειµένου να συνεχιστεί η διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζοµένων - που βαθµολογήθηκαν και κρίθηκαν µέχρι 
το στάδιο αυτό παραδεκτές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ενότητα Γ.5.2. του Τεύχους 
της Προκήρυξης, ήτοι : 

1. ARTION CONFERENCES AND EVENTS (Αριθµ. Πρωτ. ∆Ι.Α.Π. : 85609/3458/25-
9-2012) 

2. PLANTECH Ε.Π.Ε. (Αριθµ. Πρωτ. ∆Ι.Α.Π. : 85696/3461/25-9-2012) 

3. NEXT COM Α.Ε. (Αριθµ. Πρωτ. ∆Ι.Α.Π. : 85825/3497/25-9-2012) 

Η Επιτροπή προέβη στην τελική αξιολόγηση των προσφορών, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ.8 
του Τεύχους της Προκήρυξης Αριθ. 6/2012, ήτοι: 

«Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των 
προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω 
τύπο. (Ο υπολογισµός του τύπου γίνεται µέχρι το 2ο δεκαδικό ψηφίο). 

ΒΤΑ (ν) = (0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) + (0,20 x ΣΒΟΠ (ν) ) 

όπου: 
ΒΤΑ (ν) : Η συνολική βαθµολογία της πρότασης (ν). 
ΣΒΤΠ 

(ν) 
: Ο συνολικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης (ν).

 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) 
ΣΒΟΠ 

(ν) 
: Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς της πρότασης 

(ν).(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙV) 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον υποψήφιο που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
συνολική βαθµολογία….» 
 
Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική Βαθµολογία Τελικής Αξιολόγησης των προσφορών των 
διαγωνιζοµένων είναι όπως εµφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα Τελικής Αξιολόγησης:
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Σύµφωνα µε την ανωτέρω προκύπτουσα τελική κατάταξη η προσφορά του διαγωνιζοµένου 

PLANTECH Ε.Π.Ε 
συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία (ΒΤΑ(2)=100) στον οποίο η Επιτροπή 
εισηγείται την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε 
να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες ως Αναθέτουσα Αρχή.  

Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 3 αντίτυπα..…..». 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1533/27-12-2012) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα αριθµ. 4/19-12-2012 και 5/19-12-2012 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών και 
τελική αξιολόγηση) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή 
– ∆ηµοσιότητα, συνολικού προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: 
∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for 
the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, σύµφωνα µε τα οποία, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 11), η Επιτροπή προέβη:  

στην αποσφράγιση και τον έλεγχο πληρότητας των υποφακέλων και το τυπικά παραδεκτό των 
προσφορών και τέλος, την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των «Οικονοµικών Προσφορών» 
των υποψήφιων αναδόχων των οποίων οι προσφορές είχαν κριθεί παραδεκτές στο 
προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού («∆ικαιολογητικά» & «Τεχνική Προσφορά») µε την 
αριθµ. 34/1371/28-11-2012 απόφαση της Ο.Ε.), ήτοι των εταιρειών «ARTION 
CONFERENCES AND EVENTS», «PLANTECH Ε.Π.Ε.» και «NEXT COM Α.Ε.», οι οποίες 
προσέφεραν τα εξής ποσά: α) «ARTION CONFERENCES AND EVENTS»: συνολικό ποσό 
50.830,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 62.520,90 € (µε Φ.Π.Α.) και έκπτωση 19,8450% β) 
«PLANTECH Ε.Π.Ε.»: συνολικό ποσό 50.731,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 62.400,00 € (µε Φ.Π.Α.) 
και έκπτωση 20% και γ) «NEXT COM Α.Ε.»: συνολικό ποσό  50.732,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 
62.400,36 €  (µε Φ.Π.Α.) και έκπτωση 19,9995%. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έκρινε όλες 
τις προσφορές τυπικά παραδεκτές και προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού 
Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.7.3 της 
Προκήρυξης, ως εξής: α) ARTION CONFERENCES AND EVENTS»: (ΣΒΟΠ)=99,8066, β) 
«PLANTECH Ε.Π.Ε.»:  (ΣΒΟΠ)=100 και γ) «NEXT COM Α.Ε.»:  (ΣΒΟΠ)=99,9994. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Συνολικός 
Βαθµός 
Τεχνικής 

Προσφοράς της 
πρότασης (ν) 

Συνολικός 
Βαθµός 

Οικονοµικής 
Προσφοράς της 
πρότασης (ν) 

 Η συνολική Βαθµολογία 
Τελικής Αξιολόγησης της 

πρότασης (ν) 
 

   ΒΤΑ (ν)= 
[0,80 x ΣΒΤΠ (ν)] + [0,20 x ΣΒΟΠ 

(ν)] 

α/α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

[ΣΒΤΠ (ν)] [ΣΒΟΠ (ν)] [ΒΤΑ (ν)] 

1. 
ARTION CONFERENCES AND 
EVENTS  99,89 99,8066 99,87 

2. PLANTECH Ε.Π.Ε  100 100 100,00 

3. NEXT COM Α.Ε. 99,97 99,9994 99,98 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά τα οριζόµενα 
στο  Κεφάλαιο Γ.8 του Τεύχους της Αριθ. 6/2012 Προκήρυξης,  ήτοι ΒΤΑ (ν) = (0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) 
+ (0,20 x ΣΒΟΠ (ν) ) και συνέταξε τον σχετικό Πίνακα, σύµφωνα µε τον οποίο: α) ARTION 
CONFERENCES AND EVENTS»: ΒΤΑ(2)=99,87, β) «PLANTECH Ε.Π.Ε.»: ΒΤΑ(2)=100,00 και 
γ) «NEXT COM Α.Ε.»: ΒΤΑ(2)=99,98 και εισηγείται την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην 
εταιρεία «PLANTECH Ε.Π.Ε.», η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία 
(ΒΤΑ(2)=100). 
 
Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού 
προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την 
Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine 
Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, σύµφωνα µε τα αριθµ. 1&2/25-10-2012 (έλεγχος 
δικαιολογητικών συµµετοχής) 3/14-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών), 4/19-12-2012 
και 5/19-12-2012 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών και τελική αξιολόγηση) Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «PLANTECH Ε.Π.Ε.», επειδή τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της υπ’ αριθµ. αριθµ. 6/2012 προκήρυξης 
του διαγωνισµού, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, όπως 
καθορίζεται στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς 
(ΣΒΤΠ)=100 η δε οικονοµική της προσφορά συνολικού ποσού € 50.731,71 (χωρίς Φ.Π.Α.) ή € 
62.400,00 (µε Φ.Π.Α.), µε έκπτωση 20% και τελικό βαθµό αξιολόγησης ΒΤΑ(2)=100 είναι η 
πλέον συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«PLANTECH Ε.Π.Ε.», για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, στο 
Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / 
“Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", 
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 
συνολικού προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, µε προσφερόµενο ποσό: € 50.731,71 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ή € 62.400,00 (µε Φ.Π.Α.). 

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

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Συγκεκριµενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2011 και 
παλαιοτέρων» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 
2012. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 14/58/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της Γ’ Τροποποίησης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2012. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 21-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 116126/4431/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι «….Κατά την 3η τροποποίηση  του προγράµµατος ΚΑΠ Π.Ε. Ιωαννίνων 2012, 
µε την αριθµ. 14/58/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, τροποποιήθηκαν 
οι πιστώσεις 3 έργων µε τίτλο «Για εξόφληση οφειλών έτους 2011 και παλαιοτέρων», στους 
τοµείς ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και ∆ΙΑΦΟΡΑ. Μέσω των έργων αυτών 
εξοφλούνται λογαριασµοί έργων από ΚΑΠ η άλλα προγράµµατα Εθνικών Πόρων (από τα 
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οποία δεν είναι πλέον δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν)…». Στην εισήγηση η Υπηρεσία 
επισυνάπτει πίνακα κατανοµής των κονδυλίων αυτών και εισηγείται την έγκρισή του. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, παρατήρησαν τα εξής: «Παρότι διαφωνήσαµε στην απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου, για την κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράµµατος Κ.Α.Π. 
έτους 2012, είµαστε θετικοί ως παράταξη, στις σχετικές κατανοµές για εξοφλήσεις οφειλών 
παρελθόντων ετών προς εργολάβους και προµηθευτές, ιδιαίτερα στη συγκεκριµένη δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία (αριθµ. 10/321/06-04-2012 απόφαση Ο.Ε.). Παρόλα αυτά όµως, και µετά 
την παρέλευση δύο ετών που ως Περιφέρεια εξακολουθούµε να εξοφλούµε οφειλές των 
πρώην Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είναι ανάγκη πλέον να γίνει µια ιεράρχηση των 
οφειλών αυτών, µε προσαρµογή στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και τις απαιτήσεις.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1534/27-12-2012) 

Συγκεκριµενοποιεί τις οφειλές παλαιοτέρων ετών, έργων χρηµατοδοτούµενων από το Πρόγραµµα 
Κ.Α.Π. ή από εθνικούς πόρους, βάσει της αριθµ. 14/58/20-12-2012 απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, οι οποίες θα εξοφληθούν από τις πιστώσεις του γενικού κονδυλίου «Για 
εξόφληση οφειλών έτους 2011 και παλαιοτέρων», στους τοµείς ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ, 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και ∆ΙΑΦΟΡΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2012 όπως ανά ΤΟΜΕΑ αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ    

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

2005 
Κατασκευή τοίχου προστασίας (Σαραζανέτ) στο 
αγρόκτηµα Μπαλντούµας (κτήµα ∆εκόλη) 

34.928,37 594,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  594,25 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

2006 
Στερέωση Καθολικού Ι. Μονής Αγ. Νικολάου Τζώρας, 
Βασιλικής Ιωαννίνων 

300.527,70 
ήτοι:  
€ 278.000,00 από ΣΑΕ 440 &  
€ 22.527,70 από Κ.Α.Π. 

527,70 

2009 
Ανακατασκευή και αναβάθµιση του γηπέδου 
Ιωαννίνων "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ"  

1.188.516,23 
ήτοι:  
€ 992.351,81 από ΟΠΑΠ & 
€ 196.164,42 από Κ.Α.Π. 

196.164,42 

 
Ανάπλαση – διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου και 
λοιπών κοιν. χώρων του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη – 
∆.∆. Τερρόβου – του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου 

65.206,54 
ήτοι:  
€ 49.000,00 από ΕΤΕΡΠΣ & 
€ 16.106,54από Κ.Α.Π. 

16.106,54 

2009 
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου 
Προδρόµου Σταυροδροµίου Πωγωνίου 

201.316,80 
ήτοι:  
€ 200.000,00 από ΣΑΕ 440 & 
€ 1.316,80 από Κ.Α.Π. 

1.316,80 

1999 
Μελέτη για αλλαγή του τρόπου άρδευσης στον κάµπο 
Κόνιτσας 

85.000,00 80.057,86 

1991 Κόνιτσα: Πράξη εφαρµογής ∆ήµου Κόνιτσας 380.896,38 176.960,38 

1998 
Αµπελειά: Κτηµατογράφηση, πολεοδόµηση & πράξη 
εφαρµογής  Κοινότητας Αµπελειάς 310.000,00 130.761,21 

1988 Μάρµαρα : Πολεοδόµηση οικισµού Κάτω Μαρµάρων 22.000,00 22.000,00 

2005 
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης - 
κατασκευή πεζοδροµίων - ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων ∆.∆. Kεφαλοχωριου 

158.696,32 
ήτοι:  
€ 147.570,00 από ΣΑΕ 018 
& € 11.126,32 από Κ.Α.Π. 

11.126,32 

2009 
Προστασία οικίας από κατολίσθηση στον οικισµό 
"Λεπάδι" του ∆ήµου Λάκκας Σουλίου 

45.638,34 1.551,17 
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2008 
Αποπεράτωση αναπλάσεων Κοινότητας Λάβδανης 
(Β' Εργολαβία) 

1.367,58 
Έργο της ΣΑΕ 035.  
Το πόσο δεν µπορεί να 
πληρωθεί από τη ΣΑΕ 035 
λόγω έλλειψης πιστώσεων 

1.367,58 

2005 
Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Ανηλίου  (Β' 
Εργολαβία) 

93.141,17 
ήτοι:  
€ 59.398,07 από Γ.Γ.Α. & 
€ 33.743,10 από Κ.Α.Π 

4.564,91 

2007 
Επισκευή Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη  Κρύας 
Ιωαννίνων 

80.339,44 3.790,70 

2008 
Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Κοιµήσεως Της Θεοτόκου 
Αρίστης 

97.705,91 2.243,08 

2008 Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άνω Λαψίστας 97.833,96 1.128,96 

2009 
Τοποθέτηση συστήµατος καµερών στο Εθνικό Στάδιο 
Ιωαννίνων "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ" 

45.582,36 2.276,18 

2008 
Αποκατάσταση τοιχοποιίας και αύλειου χώρου 
κοινοτικού κτιρίου Συρράκου 

39.611,17 507,58 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  652.451,39 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

1996 
Βελτίωση – ασφ/ση 19ης Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος – 
Καταµάχη –Ζωτικό – Μπεστιά – Σιστρούνι – Ρωµανό 
(Β’ Φάση)  

598.320,63 
ήτοι:  
€ 584.822,27 από ΣΑΝΑ/2 &            
€ 13.498,36 από Κ.Α.Π. 

13.498,36 

2005 
Βελτίωση βατότητας οδού ∆αφνούλα - Καραδήµα - 
Χαροκόπι, ∆αφνούλα - Γερακάρι, ∆αφνούλα - 4η Επ. 
Οδό 

450.000,00 7.005,40 

2005 
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 41ης επαρχ. οδού 
τµήµατος Βοβούσα - Περιβόλι 

2.204.989,67 
ήτοι:  
€ 2.204.325,00 από ΣΑΕΠ 030  
& € 664,67 από Κ.Α.Π. 

664,67 

2007 Επισκευή οδού Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά  

632.501,60 
ήτοι: 

€ 621.531,68 από ΣΑΕΠ 030  
& € 10.969,98 από Κ.Α.Π. 

10.969,98 

2009 Βελτίωση οδού Βισικό - Καλουτά - Ανθρακίτης  582,36 582,36 

2008 Βελτίωση οδού Μανωλιάσα - Μελιγγοί 76.092,36 5.760,34 

2006 
Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Πηγάδια - Σκλίβανη 
(Β' Φάση) 

251.036,47 8.033,41 

2006 
Κατασκευή νέας γέφυρας παράκαµψης Περάµατος - 
Κρύας 

79.762,24 
ήτοι:  
€ 77.180,00 από ΣΑΕ 055 &  
€ 2.582,24 από Κ.Α.Π. 

2.582,24 

2007 
Αποκατάσταση ζηµιών τµήµατος της 19ης 
επαρχιακής οδού από Τ.∆. Αγίου Νικολάου προς Τ.∆. 
Βαλανιδιάς 

110.864,00 16.734,00 

2007 Βελτίωση- ασφαλτόστρωση οδού Βασιλική - Μαβίλη 129.848,46 2.279,96 

2007 
Κατασκευή νέας γέφυρας παράκαµψης Περάµατος - 
Κρύας (Β' Φάση) 

44.557,11 497,78 

2009 
Ολοκλήρωση εργασιών επ, οδού εντός Τ.∆. 
Βασιλικού και Τ.∆. Κεφαλόβρυσου 

45.797,60 2.289,88 

2008 
Κατασκευή γέφυρας διέλευσης µικρών οχηµάτων επί 
του Αράχθου ποταµού στην περιοχή του Μετσόβου 

45.501,06 1.404,25 
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2007 
Βελτίωση- ασφαλτόστρωση οδού Σκλίβανη - Πηγάδια 
(Γ' Εργολαβία) 

181.622,52 1.047,52 

2007 Συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ 114.000,00 293,36 

2006 
Κατασκευή γέφυρας στο Μπουραζάνι (ενώνει την 32η 
επαρχιακή οδό µε την 35η επαρχιακή οδό) 

981.818,49 
ήτοι:  
€ 914.164,86 από ΣΑΝΑ/3 &  
€ 67.653,63 από Κ.Α.Π. 

67.653,63 

2007 
Βελτίωση- ασφαλτόστρωση παλαιού τµήµατος 
Αετοµηλίτσας 

303.375,54 9.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  150.797,14 

 
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε και 

την κατάρτιση του Προγράµµατος, στη σχετική αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, στα πλαίσια της θέσης της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», που καταψήφισε το Πρόγραµµα, τονίζοντας ότι: «…… επιβεβαιώθηκαν στο ότι 
αυτή η πορεία της ελεγχόµενης περικοπής των κοινωνικών δαπανών φαίνεται και γραπτά από 
τις εντολές της ΚΥΑ, βάσει της οποίας συντάχθηκε το πρόγραµµα. Η Περιφερειακή Αρχή 
υλοποιεί τις Κυβερνητικές επιλογές και δεν προσπαθεί για µια ανάπτυξη, που να υπηρετεί τις 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Από την µελέτη των πινάκων της εισήγησης, διαπιστώνει κανείς 
ότι πρόκειται για σκόρπια έργα- αναγκαία βέβαια- αλλά χωρίς να διέπονται από µια συνολική 
λογική. Τα έργα που εντάσσονται για κάθε Π. Ε. είναι µακριά από τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες του κάθε τόπου. Τα βήµατα, προς την ανάπτυξη, όπως τη θεωρεί η 
Περιφερειακή Αρχή, θα είναι πολύ µικρά. Ακόµη µπαίνουν χρήµατα για βασικούς τοµείς, όπως 
είναι τα συγκοινωνιακά, και πάλι το οδικό δίκτυο είναι σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Υπάρχουν 
διάφορα έργα που το µεγαλύτερο µέρος τους καλύπτουν παλιότερες δεσµεύσεις του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Αυτές οι παλιότερες δεσµεύσεις , οι οποίες σε ένα 
µεγάλο βαθµό ήταν ανεξέλεγκτες, δεν αφήνουν περιθώρια για νέους σχεδιασµούς για νέες 
παρεµβάσεις, για νέες ανάγκες που έχει ανάγκη η περιοχή µας. Το  Π.Σ. δεν µπορεί ακόµη να 
βάλει τη δική του σφραγίδα στην ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, έθιξαν το θέµα  της οργάνωσης 
των Υπηρεσιών και ειδικότερα  µιας  Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις 
παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµύρων, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην 
ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. 
Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της 
Περιφέρειας.». 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής 
του, για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) Υπηρεσίες για την 
επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης 
Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για 
επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο 
πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος 
– MED» και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
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αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, και του 
Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 17-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 114121/4347/18-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Το έργο µε τίτλο « WOODE3-Επιχειρηµατική αξιοποίηση της 
δασικής βιοµάζας»  υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος MED 2007-
2013 « Μεσογειακός χώρος» και συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. Στο εταιρικό 
σχήµα συµµετέχουν εκτός της Ελλάδας,(Περιφέρεια Ηπείρου) η Γαλλία, η Ιταλία, η 
Σλοβενία, η Ισπανία. Το έργο στοχεύει, µέσω της οικονοµικής και πολιτικής συνεργασίας  
των εταίρων του, να αξιοποιήσει  µέσω µίας ηλεκτρονικής πλατφόρµας ολοκληρωµένες 
πληροφορίες για τους διαθέσιµους πόρους της ξυλώδους βιοµάζας των περιοχών στόχων 
της Μεσογείου. Ο τελικός εγκεκριµένος  προϋπολογισµός του προγράµµατος για τη 
Περιφέρεια Ηπείρου,  ανέρχεται στις 162.174 €. Η υλοποίηση των δράσεων του έργου  
γίνεται µε µέριµνα του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων της ∆ιεύθυνσης  
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και ο τρόπος υλοποίησης του έργου έχει αποφασιστεί µε 
την υπ’ αριθµ.35/574/29-10-2010 Απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων. Στην παρούσα φάση πρέπει να προκηρυχτεί πρόχειρος 
διαγωνισµός προϋπολογισµού 40.000 € για την ανάδειξη αναδόχου, για τις δράσεις  που 
αφορούν α) υπηρεσίες για την διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) υπηρεσίες 
Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων του  Έργου WOODE3. Το 
κείµενο της διακήρυξης έχει ελεγθεί από το Τµήµα προµηθειών της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικού, και από τον κο Γιάννη Κιτσάκη, νοµικό, Ειδικό συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε: Α) την έγκριση των όρων της διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισµού προϋπολογισµού 40.000 €   για την ανάδειξη αναδόχου για τις 
δράσεις  που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων 
του έργου και β)Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων 
του  Έργου WOODE3 Β)Τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, αποτελούµενη από τους 1. Τον  Ευάγγελο 
Σακκά, Προϊστάµενο  του Τµήµατος  ∆ιαφάνειας της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε βαθµό Β΄ µε αναπληρωτή του τον Κώστα Χριστοδούλου, 
υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Τµήµα Σχεδιασµού 
Περιφερειακής Πολιτικής 2. Τον Νικόλαο Χάµο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, 
Τµήµατος Προµηθειών, µε βαθµό Β’,  µε αναπληρωτή του τον Χρήστο Χριστόπουλο 
υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Τµήµα 
∆ιαφάνειας,  µε βαθµό Β’. 3. Τον Στέφανο Μάντζιο, Προϊστάµενο του Τµήµατος  
Σχεδιασµού και Υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα, της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε βαθµό Β΄,  µε αναπληρωτή του τον Γιάννη Τσεπέλη  µε 
βαθµό Β’ υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού του  Τµήµατος  Προµηθειών. Τα ονόµατα, 
τα οποία προτείνονται είναι αποτέλεσµα της κλήρωσης (πρακτικού υπ΄αριθµ  112761/4600 
/14-12-20012) σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/11. Γ)   Η περίληψη της παρούσας 
διακήρυξης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου. ..…..». Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται Σχέδιο της διακήρυξης και το αριθµ. πρωτ. 112761/4600/14-12-2012 
Πρακτικό κλήρωσης των µελών της Επιτροπής. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1535/27-12-2012) 

Α. Κατάρτιση της διακήρυξης  

− Εγκρίνει τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις 
που αφορούν α) Υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου 
και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, 
προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής 
βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως 
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υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός 
Χώρος – MED» και συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους, µε τελικό εγκεκριµένο  
προϋπολογισµό του Προγράµµατος για την Περιφέρεια Ηπείρου, € 162.174 και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
συµφερότερη προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και ελέγχθηκαν από το 
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω από 17-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω έργο αποτελείται από τα κάτωθι πέντε (5) πακέτα εργασίας, το 
αντικείµενο των οποίων και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο µέρος 
Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της διακήρυξης του διαγωνισµού: 

α) «Communication» - «Επικοινωνία και ∆ράσεις ∆ηµοσιότητας»: Τοπικές ∆ράσεις 
Προώθησης Αποτελεσµάτων και ∆ηµοσιότητας, ∆ιαδικτυακός τόπος και Ευρωπαϊκές Κοινές 
∆ράσεις ∆ηµοσιότητας, µε δαπάνη € 24.500,00 µε ΦΠΑ 

β) «Management» «∆ιαχείριση»: ∆ιοικητική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε ∆ιεθνή 
συνάντηση των Εταίρων του έργου, µε δαπάνη € 1.500,00 µε ΦΠΑ 

γ) «Capitalisation, identification and exploitation» - «Κεφαλαιοποίηση,  Ανάλυση και 
Ευαισθητοποίηση»: Κεφαλαιοποίηση / Ανάλυση Υφισταµένης Κατάστασης και Γνώσης, 
Αποτίµηση της περιφερειακής ανοµοιογένειας / συλλογή δεδοµένων στο πεδίο, Εκτίµηση των 
δεδοµένων και κοινή πλατφόρµα δράσεων, Ευαισθητοποίηση & Εκπαίδευση επί των βασικών 
κριτηρίων, 

 δ) «Med Woode 3 joint governance mechanisms» - «Med Woode 3 Καινοτόµοι µηχανισµοί 
λήψης αποφάσεων»: WOODE3 Online πλατφόρµα λογισµικού, Λογισµικό εργαλείο 
αποτίµησης των επιπτώσεων, Μεθοδολογία και Κατευθυντήριες Γραµµές Εθνικής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ∆ηµιουργία δυναµικών ανάπτυξης του κλάδου αξιοποίησης δας 
Βιοµάζας (Μελέτη) µε δαπάνη € 11.000,00 µε ΦΠΑ και 

ε) «Pilot monitoring and institutionalization» - «Πιλοτικές ∆ράσεις και Θεσµοθέτηση 
Πολιτικών»: Πιλοτικές ∆ράσεις, Αποτίµηση και επικύρωση αποτελεσµάτων πιλοτικών 
δράσεων, Πολιτικές περαιτέρω ανάπτυξης και θεσµοθέτηση, Τοπικές ενισχυτικές δράσεις, µε 
δαπάνη € 3.000,00 µε ΦΠΑ. 

Β. Συγκρότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 

Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, καθώς και 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής 
βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», για τις δράσεις που αφορούν α) 
Υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες 
Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, και ορίζει τα µέλη αυτής, µε 
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου,  όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) της αριθµ. πρωτ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (µε Α∆Α: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκυκλίου του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και αναφέρονται στο αριθµ. 
πρωτ. 112761/4600/14-12-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

1. Ευάγγελος Σακκάς,  Προϊστάµενος  του Τµήµατος  ∆ιαφάνειας της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε βαθµό Β΄, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον Κώστα 
Χριστοδούλου, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Τµήµα 
Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής  
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2. Νικόλαος Χάµος, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, µε 
βαθµό Β’, µε αναπληρωτή τον Χρήστο Χριστόπουλο υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Τµήµα ∆ιαφάνειας, µε βαθµό Β’ και  

3. Στέφανος Μάντζιος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Σχεδιασµού και Υποστήριξης 
Συστηµάτων Φορέα,  της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε 
βαθµό Β΄, µε αναπληρωτή τον Γιάννη Τσεπέλη, υπάλληλο του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικού µε βαθµό Β’. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                Ιωάννινα,  14-12-2012         
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 112761/4600 
Πληροφορίες  : Σοφία Τριάντου 
Τηλ. :  26510-87355 
E-mail: striantou@php.gov.gr 
 

          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ διεξαγωγής του  Πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και 
ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Μεσογειακός Χώρος – MED». 
 
 Σήµερα στις  14-12-2012 παρουσία των : 
1.Μπακοπούλου Ευγενία,  Προϊστάµενη του Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής 
2.Ευτυχιάδης Γεώργιος, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και  
3.Κώστας Χριστοδούλου, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  
∆ιεξήχθη η κλήρωση των  τακτικών  και των αναπληρωµατικών µελών για τη συµµετοχή τους στην 
Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισµού, για την επιλογή  αναδόχου του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και 
ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Μεσογειακός Χώρος – MED»,σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/11. 
Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί σε 
κάθε υπάλληλο που βάσει της από 25/11/2011 κατάστασης της ∆/νσης ∆ιοικητικού έχει το δικαίωµα 
συµµετοχής στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Για τον Πρόχειρο διαγωνισµό του έργου κληρώθηκαν, ως µέλη µε την  εξής σειρά οι: 
1. Τον  Ευάγγελο Σακκά,  Προϊστάµενο  του Τµήµατος  ∆ιαφάνειας της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε βαθµό ∆΄ µε αναπληρωτή του τον Κώστα Χριστοδούλου, 
υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Τµήµα Σχεδιασµού Περιφερειακής 
Πολιτικής µε βαθµό ∆’ 

2. Τον Νικόλαο Χάµο, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, Τµήµατος Προµηθειών, µε βαθµό 
∆’,  µε αναπληρωτή του τον Χρήστο Χριστόπουλο υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Τµήµα ∆ιαφάνειας,  µε βαθµό ∆’. 

3. Τον Στέφανο Μάντζιο, Προϊστάµενο  του Τµήµατος  Σχεδιασµού  και Υποστήριξης Συστηµάτων 
Φορέα,  της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε βαθµό ∆΄,  µε 
αναπληρωτή του τον Γιάννη Τσεπέλη  µε βαθµό ∆’ υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού του  
Τµήµατος  Προµηθειών. 

 
                                                                                     Ιωάννινα  14-12-2012 
 
                                                                                       Η Επιτροπή  
Ε.∆.                                                                                                 
 1. Αρχείο                                                                           1. 
 2. Φ. ∆ιαγωνισµού                 2. 

           3. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια γραφικής ύλης, για τις ανάγκες του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και 
ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του 
∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED».  

 
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, και του 
Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 20-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
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αρ. πρωτ. 115478/4408/20-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Το έργο µε τίτλο « WOODE3-Επιχειρηµατική αξιοποίηση της 
δασικής βιοµάζας»  υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος MED 2007-
2013 « Μεσογειακός χώρος» και συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. Ο τελικός 
εγκεκριµένος  προϋπολογισµός του προγράµµατος για την Περιφέρεια Ηπείρου,  ανέρχεται 
στις 162.174 €. Η υλοποίηση των δράσεων του έργου γίνεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης  
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. Στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του προγράµµατος  
για τις ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε την ολοκλήρωση του έργου προβλέπονται 
δαπάνες για αναλώσιµα υλικά, ύψους 2.024 €  Εισηγούµαστε Την προµήθεια γραφικής 
ύλης, για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο « WOODE3-Επιχειρηµατική αξιοποίηση της 
δασικής βιοµάζας», από τη ∆άφνη Χαρίση, σύµφωνα µε την από 10-1-12 σύµβαση 
προµήθειας γραφικής ύλης µε την Περιφέρεια Ηπείρου, για το ποσό 2024 €, (Απόφαση 
έγκρισης δέσµευσης πίστωσης 48520/3827/25/5/2012).…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1536/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.024,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για 
επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο 
πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – 
MED», από τη ∆άφνη Χαρίση, µειοδότρια του σχετικού διαγωνισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων για 
το έτος 2012 (αριθµ. 37/1112/23-12-2011 απόφαση της Ο.Ε.). 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ως άνω Προγράµµατος, στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό του οποίου, προβλέπονται δαπάνες για αναλώσιµα υλικά, για τις ανάγκες 
που συνδέονται άµεσα µε την ολοκλήρωση του έργου. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση αγοράς παραδοσιακών γλυκών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη 
και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύµατα της περιοχής 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. 115203/889/20-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 115404/4407/20-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «… Κάθε χρόνο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου µε τη συνοδεία της 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων επισκέπτεται ιδρύµατα της περιοχής µας και 
στρατιωτικά φυλάκια και δίνει, ως ελάχιστο δείγµα προσφοράς, παραδοσιακά γλυκά ενόψει 
των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η συγκεκριµένη δραστηριότητα 
γίνεται κάθε χρόνο εθιµοτυπικά και συνεχίζουµε και φέτος την παράδοση πολλών ετών για 
τους συνανθρώπους µας που ζουν σε ιδρύµατα ή υπηρετούν σε φυλάκια ως στρατιώτες και  
που δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα αυτή, της προµήθειας παραδοσιακών γλυκισµάτων. Μια 
τέτοιου είδους δραστηριότητα όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης της εθιµοτυπικής 
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παράδοσης και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε η Περιφέρεια Ηπείρου 
κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους δράσεις που σχετίζονται µε την 
εθιµοτυπία και την κοινωνική προσφορά. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 400 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της δραστηριότητας αυτής, που 
θα περιλαµβάνει αγορά γλυκών, 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 37/1537/27-12-2012) 

− Εγκρίνει την αγορά παραδοσιακών γλυκών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου και Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύµατα της περιοχής και 
στρατιωτικά φυλάκια, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα γίνεται κάθε χρόνο εθιµοτυπικά και συνεχίζει και φέτος την 
παράδοση πολλών ετών για τους συνανθρώπους µας που ζουν σε ιδρύµατα ή υπηρετούν 
σε φυλάκια ως στρατιώτες και  που δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα αυτή, της προµήθειας 
παραδοσιακών γλυκισµάτων. Μια τέτοιου είδους δραστηριότητα 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 δράσεις που σχετίζονται µε την εθιµοτυπία και την κοινωνική προσφορά.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 400,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων της δραστηριότητας αυτής, που θα περιλαµβάνει αγορά γλυκών. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης µε τον ερασιτέχνη 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ  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. 1415213/890/21-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 115925/4423/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Στις 27 ∆εκεµβρίου 2012 το τµήµα µπάσκετ του ερασιτέχνη ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ διοργανώνει αγώνα της µικτής οµάδας µπάσκετ της πόλης µας µε την οµάδα 
βετεράνων καλαθοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδας, στο Κλειστό Γυµναστήριο της 
Λιµνοπούλας (ΕΑΝΚΙ).Στον αγώνα, που έχει ελεύθερη είσοδο, θα παρίσταται ο Υφυπουργός 
αθλητισµού κ. Γιάννης Ιωαννίδης, που διατέλεσε προπονητής της Εθνικής µας Οµάδας επί 
σειρά ετών µε τεράστιες διεθνείς επιτυχίες, που έβγαλαν το άθληµα της καλαθοσφαίρισης εκτός 
των στενών ορίων του Ελλαδικού χώρου. Για τη µεγάλη του αυτή διαχρονική προσφορά στο 
χώρο του µπάσκετ, ο κ. Ιωαννίδης θα βραβευτεί από τον ερασιτέχνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. Η 
Περιφέρεια Ηπείρου θα παραθέσει επίσηµο δείπνο για 60 άτοµα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης 
αυτής. Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει την 
ουσιαστική και έµπρακτη συνδροµή της στην ενίσχυση των πολιτιστικών γεγονότων πάσης 
φύσης, ενισχύει τις πρωτοβουλίες αθλητικού, τουριστικού και πολιτιστικού περιεχοµένου στην 
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περιφέρειά µας και συµβάλλει στη γενικότερη προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των 
κατοίκων της περιοχής. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της οικονοµικής, τουριστικής, 
πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, προορισµοί και σκοποί που 
προβλέπονται από τις ιδρυτικές διατάξεις της». Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 1.200,00€ για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, 
Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1538/27-12-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης, µε τον 
ερασιτέχνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, που περιλαµβάνει αγώνα της µικτής οµάδας µπάσκετ της πόλης 
των Ιωαννίνων µε την οµάδα βετεράνων καλαθοσφαιριστών της Εθνικής οµάδας, στις 27 
∆εκεµβρίου 2012, στο Κλειστό Γυµναστήριο της Λιµνοπούλας (ΕΑΝΚΙ). Στον αγώνα, που έχει 
ελεύθερη είσοδο, θα παρίσταται ο Υφυπουργός Αθλητισµού κ. Γιάννης Ιωαννίδης, που 
διατέλεσε προπονητής της Εθνικής µας Οµάδας επί σειρά ετών µε τεράστιες διεθνείς επιτυχίες, 
που έβγαλαν το άθληµα της καλαθοσφαίρισης εκτός των στενών ορίων του Ελλαδικού χώρου.  

Για τη µεγάλη του αυτή διαχρονική προσφορά στο χώρο του µπάσκετ, ο κ. Ιωαννίδης θα 
βραβευτεί από τον ερασιτέχνη ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει την ουσιαστική 
και έµπρακτη συνδροµή της στην ενίσχυση των πολιτιστικών γεγονότων πάσης φύσης, 
ενισχύει τις πρωτοβουλίες αθλητικού, τουριστικού και πολιτιστικού περιεχοµένου στην 
περιφέρειά µας και συµβάλλει στη γενικότερη προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των 
κατοίκων της περιοχής. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της οικονοµικής, τουριστικής, πολιτιστικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, προορισµοί και σκοποί που προβλέπονται από τις 
ιδρυτικές διατάξεις της   

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.200,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844, για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας στη διοργάνωση της εκδήλωσης, που 
περιλαµβάνει την παράθεση επίσηµου δείπνου για 60 άτοµα, στο πλαίσιο αυτής. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση παράτασης της σύµβασης του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Καταγραφή και αξιοποίηση 
αρχειακού υλικού Πρέβεζας», αναδόχου Χριστίνας Παπακώστα, µέχρι την 28-02-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, 
µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 22/604/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η ανάθεση (και η υπογραφή της σχετικής σύµβασης) των υπηρεσιών της µελέτης 
του αρχείου των βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας (1718-1797), που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ. 
Αρχεία Νοµού Λευκάδας και της σύνθεσης και συγγραφής µονογραφίας για τη ∆ιοίκηση της 
Πρέβεζας το 18ο αιώνα, στην ιστορικό Χριστίνα Παπακώστα του Ευσταθίου, µε τίµηµα για το 
σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 
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«Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε 
ΦΠΑ και Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου, έργο της οποίας θα 
είναι η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αναφερόµενων στη σύµβαση εργασιών. 

8. Την αριθµ. 17/693/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι την 31-07-2012, για την παράδοση, από την 
ανάδοχο του έργου του θέµατος, Χριστίνα Παπακώστα, της τρίτης έκθεσης πεπραγµένων 
(Παραδοτέα: αναλυτική αποδελτίωση των φακέλων από 41 έως 80 της αρχειακής σειράς 
«Προβλεπτής Πρέβεζας») και την εξόφληση της τρίτης δόσης αυτού. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 113150/531/17-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 113401/4298/17-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Στο πρόγραµµα των επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από τους 
Κ.Α.Π έτους 2011 (αρ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου) 
συµπεριλαµβάνεται το έργο «καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας» µε 
προϋπολογισµό 24.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Το έργο αυτό αναφέρεται στη 
µελέτη του αρχείου των βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας (1718-1797) που φυλάσσεται στα 
Γ.Α.Κ. Αρχεία Νοµού Λευκάδας και τη σύνθεση και συγγραφή µονογραφίας για τη ∆ιοίκηση 
της Πρέβεζας το 18ο αιώνα. Με την αριθµ. 22/604/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση παροχής υπηρεσιών, στα πλαίσια του παραπάνω έργου, 
στην ιστορικό Χριστίνα Παπακώστα του Ευσταθίου µε την οποία υπογράφει σύµβαση µε αρ. 
πρωτ. 58905/352/25-8-2011. Με βάση τη σύµβαση η κα Παπακώστα υποχρεούται στο τέλος 
∆εκεµβρίου 2012 να παραδώσει στην Περιφέρεια Ηπείρου το σύνολο του έργου όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 1 της σύµβασης µε βάση το οποίο θα εξοφληθεί και η τελευταία δόση 
του έργου. Η κα Παπακώστα µας ενηµέρωσε ότι κατά την τελευταία επίσκεψή της στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδας ανακάλυψε και νέες ανέκδοτες αρχειακές πηγές σχετικές µε την 
ιστορία της Πρέβεζας υπό τους Βενετούς (17ος-18ος αιώνας). Οι πηγές αυτές απαιτούν 
περαιτέρω µελέτη και βιβλιογραφική τεκµηρίωση προκειµένου να συµπληρωθεί η εικόνα που 
έχουµε για την ιστορία της πόλης. Για τον ανωτέρω λόγο αιτείται την παράταση της διάρκειας 
του έργου «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού της Πρέβεζας» κατά δύο µήνες έτσι 
ώστε να παραδώσει στην Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας το τελικό 
αποτέλεσµα του έργου στα τέλη Φεβρουαρίου 2013. Παρακαλούµε να χορηγήσετε παράταση 
έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2013 για την παράδοση του τελικού έργου και την εξόφληση της 
τελευταίας δόσης του έργου «καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας»...».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1539/27-12-2012) 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας για το έργο του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Καταγραφή και 
αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ, αναδόχου 
Χριστίνας Παπακώστα του Ευσταθίου, µέχρι την 28-02-2013, για την παράδοση του τελικού έργου 
και την εξόφληση της τελευταίας δόσης του έργου.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Μελέτη Αναδασµού αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης», αναδόχου µελετητή 
∆ηµητρίου Λιάσκου.  
  

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», το 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. Το µε αρ. πρωτ. 112898/4911/17-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 113394/4297/17-12-
2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάζονται συνηµµένα: 1) η 
από 26-11-2012 αίτηση για παράταση ολοκλήρωσης της µελέτης του θέµατος για συνολικό 
χρόνο ένα έτος (12 µήνες) από την έγκρισή της, του αναδόχου µελετητή ∆ηµητρίου 
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Λιάσκου, 2) Εισήγηση της Υπηρεσίας για την χορήγηση παράτασης και 3) To υπ. αριθ. 
11/13-12-2012 ( Θέµα 4ο ) Πρακτικό του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων ΠΕ 
Πρέβεζας, που γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της έγκρισης. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας, 
αναφέρονται τα εξής: «… Η ανωτέρω µελέτη ανατέθηκε µε την από 30-01-2007 
υπογραφείσα σύµβαση. Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της µελέτης προβλέπονταν να είναι 
24 µήνες από τους οποίους οι 8 µήνες ο καθαρός χρόνος των εργασιών και οι υπόλοιποι 16 
για τις διαδικασίες  αναρτήσεων, επιτροπών και εγκρίσεων που απαιτούνται. Ο ανάδοχος 
µελετητής υπέβαλε την από 26-11-2011 αίτηση και ζητά παράταση προθεσµίας για την 
ολοκλήρωση της µελέτης δώδεκα µήνες από την έγκρισή της για τους κάτωθι λόγους: 1. Οι 
εργασίες της µελέτης οι διαδικασίες της µελέτης ανεστάλησαν από τις αρχές του 2009  όχι 
µε δική του  ευθύνη, ύστερα από το πρόβληµα που προέκυψε από τους δικαιούχους µε την 
όµορη έκταση του ∆ηµοσίου το οποίο ήθελαν να το ενσωµατώσουν στην έκταση της 
αναδασωτέας περιοχής αφού θα είχε προηγηθεί ο αποχαρακτηρισµός και η απόδοση της σε 
αυτούς.  2. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Πρέβεζας µε το ΤΥ1862/10-04-2009 
έγγραφο αναστέλλει προσωρινά την εκτέλεση της µελέτης, έως ολοκληρωθούν όλες οι 
διαδικασίες παραχώρησης της έκτασης του ∆ηµοσίου σε ακτήµονες αγρότες. 3. Ο 
Υπουργός Οικονοµικών µε την 1083392/5/39/Α0010/26-09-2009 απόφαση διαθέτει έκταση 
1390 στρ. από τη συνολική 2896,25 του αγρ. Βαλανιδοράχης στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
που στη συνέχεια µε το από 12-10-2009 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής 
παραδόθηκε από την Κτηµατική Υπηρεσία Πρέβεζας στην ∆ιεύθυνση Γεωργικής 
Ανάπτυξης Πρέβεζας. 4. Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Ν. Πρέβεζας στις 08-06-2012 
παραχώρησε την ανωτέρω έκταση στους δικαιούχους και δόθηκε εντολή για συνέχιση των 
εργασιών. Η Υπηρεσία αναφέρει ότι οι ανωτέρω λόγοι είναι βάσιµοι και ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Παράταση ολοκλήρωσης για την εκτέλεση των εργασιών της µελέτης «Μελέτη Αναδασµού 
αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης», αναδόχου µελετητή ∆ηµητρίου Λιάσκου, δώδεκα (12) 
µήνες από την έγκριση της. .…..».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 37/1540/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσµίας ολοκλήρωσης για την εκτέλεση των 
εργασιών της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη Αναδασµού αγροκτήµατος 
Βαλανιδοράχης», αναδόχου µελετητή ∆ηµητρίου Λιάσκου, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 
µηνών από τη λήψη της παρούσας απόφασης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 6) και 
σύµφωνα µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε 
στο αριθµ. 11/13-12-2012 (Θέµα 4ο) Πρακτικό του. 
.................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη 
Αναδασµού αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης», αναδόχου µελετητή ∆ηµητρίου Λιάσκου.  
  

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», το 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 αριθµ. 11/46/24-10-2012 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 3ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της 
Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012. 

7. Το µε αρ. πρωτ. 112905/4912/17-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 113391/4296/17-12-2012 
στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα: «…. 
τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της µελέτης του θέµατος, συνολικού ποσού µε ΦΠΑ 78.000, 00 ΕΥΡΩ, 
που παρουσιάζει υπέρβαση ως προς το συµβατικό αντικείµενο κατά 49,08%, ήτοι ποσό 
30.500,06 µε ΦΠΑ και αναθεώρηση (Συµβατικό Ποσό 47.499,94 Ευρώ µε ΦΠΑ), καθώς επίσης 
σε  ακριβές αντίγραφο το Πρακτικό 11/13-12-2012 (Θέµα 5ο) του Περιφερειακού Συµβουλίου 
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∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, που γνωµοδοτεί οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του, και 
παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Η ανωτέρω υπέρβαση οφείλεται στη αύξηση του 
αριθµού των αγροτεµαχίων µετά την παραχώρηση τους από τµήµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε 
αγρότες, στην αύξηση της αναθεώρησης (συντελεστής λ) και αύξησης του ΦΠΑ και είναι 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.3316/2005. Το ανωτέρω ποσό, των 78.000,00 Ευρώ, έχει 
εγκριθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (Πρακτικό 11/2012 θέµα 5ο ) στην 
τροποποίηση του προγράµµατος Κ.Α.Π. ΠΕ Πρέβεζας.».  

Στη συνηµµένη στη εισήγηση της Υπηρεσίας, Αιτιολογική Έκθεση του 1ου Σ.Π. αναφέρονται τα 
εξής:  

«…Η ανωτέρω µελέτη ανατέθηκε µε την από 30-01-2007 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του 
τότε Νοµάρχη Πρέβεζας Βασιλείου Ιωάννου και του αναδόχου ∆ηµητρίου Λιάσκου µε 
συµβατικό ποσό 47.994,94 Ευρώ. 
Αντικείµενο της µελέτης είναι ο αναδασµός του αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης συνολικής 
έκτασης κατά την εκτίµηση 2.600 στρέµµατα.  
Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της µελέτης προβλέπονταν να είναι 24 µήνες από τους 
οποίους οι 8 µήνες ο καθαρός χρόνος των εργασιών και οι υπόλοιποι 16 για τις διαδικασίες  
αναρτήσεων, επιτροπών και εγκρίσεων που απαιτούνται. 
Με την έναρξη των  εργασιών που προβλέπονταν από την µελέτη προέκυψε η ανάγκη να 
συµπεριληφθεί στο αντικείµενο της µελέτης ένα τµήµα του αγροκτήµατος της Λούτσας εκτάσεως 
257 στρεµµάτων που παρεµβάλλονταν µεταξύ του υπό εκπόνηση αναδασµού και ενός 
παλαιότερου αναδασµού του αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης. 
∆όθηκε εντολή στον ανάδοχο να εκπονήσει παράλληλα και τον αναδασµό του αγροκτήµατος 
Λούτσας στο παραπάνω αναφερόµενο τµήµα καθότι αυτό ήταν αναπόσπαστο τµήµα και δεν 
µπορούσε να διαχωριστεί από το συνολικό αγρ. Βαλανιδοράχης. 
Για µεν το αγρόκτηµα Λούτσας η εκπόνηση του αναδασµού προχώρησε κανονικά µε βάση το  
χρονοδιάγραµµα και την 28-04-2009 δόθηκε η νοµή των νέων τεµαχίων στους δικαιούχους για 
καλλιέργεια και έκλεισε η όλη διαδικασία µε την κύρωση από τον Νοµάρχη Πρέβεζας. 
Για το αγρόκτηµα Βαλανιδοράχης οι διαδικασίες της µελέτης ανεστάλησαν από τις αρχές του 
2009 και όχι µε ευθύνη του αναδόχου, ύστερα από το πρόβληµα που προέκυψε από τους 
δικαιούχους µε την όµορη έκταση του ∆ηµοσίου το οποίο ήθελαν να το ενσωµατώσουν στην 
έκταση της αναδασωτέας περιοχής αφού θα είχε προηγηθεί ο αποχαρακτηρισµός και η 
απόδοση της σε αυτούς. 
Έγινε µια συµβιβαστική πρόταση από την υπηρεσία προς τους δικαιούχους που προέβλεπε την 
συνέχιση της εκπόνησης του αναδασµού µε το αρχικό τµήµα των 2600 στρεµµάτων της µελέτης 
ώστε να αποδοθεί έγκαιρα  για νοµή στους δικαιούχους και στην πορεία όποτε αποδίδονταν και 
το άλλο τµήµα να το ενσωµατώναµε και αυτό.  
Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από τους ενδιαφερόµενους που απαίτησαν την εκπόνηση του 
αναδασµού στην συνολική περιοχή.  
Κατόπιν τούτου δόθηκε η εντολή στον ανάδοχο µε το 1862/10-4-2009/∆ΤΥ Ν.Α.Πρέβεζας 
έγγραφο µας για προσωρινή αναστολή των εργασιών της µελέτης µέχρι την απόδοση της 
έκτασης του ∆ηµοσίου στους δικαιούχους. 
Ο ανάδοχος µε το από 13-4-2009 έγγραφό του αποδέχτηκε την αναστολή χωρίς επιπλέον 
απαιτήσεις πέραν των προβλεπόµενων µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Ο Υπουργός Οικονοµικών  µε την 1083392/5/39/Α0010/26-09-2009 απόφαση διαθέτει έκταση 
1390 στρ. από τη συνολική 2896,25 του αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης στο Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης που στη συνέχεια µε το από 12-10-2009 πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής 
παραδόθηκε από την Κτηµατική Υπηρεσία Πρέβεζας στην ∆ιεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης 
Πρέβεζας. 
Η Επιτροπή Απαλλοτριώσεων Ν. Πρέβεζας στις 08-06-2012 παραχώρησε την ανωτέρω έκταση 
στους δικαιούχους. 
Στη τροποποίηση του προγράµµατος ΚΑΠ έργων-µελετών Π.Ε. Πρέβεζας, που µας 
γνωστοποιήθηκε µε το 100456/452/8-11-2012 έγγραφο γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας,  
προβλέπεται συνολικό ποσό 78.000,00 Ευρώ για την ολοκλήρωση του αναδασµού αγρ. 
Βαλανιδοράχης. 
Ο Παρόν 1ος Συγκριτικός Πίνακας περιλαµβάνει όλες τις εργασίες για την ολοκλήρωση του 
αναδασµού αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης, που προέκυψε µετά την διανοµή του τεµαχίου 
1390,00 στρ. στους δικαιούχους αγρότες.. Ακόµη περιλαµβάνει την αναθεώρηση που 
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προκύπτει λόγω της καθυστέρησης αλλά και την αλλαγή του ΦΠΑ από 19% του 
προϋπολογισµού  σε 23% που ισχύει σήµερα. 
Η υπέρβαση των εργασιών και η αύξηση του αντικειµένου προβλέπονται από τον Ν.3316/2005 
στο άρθρο 29 ως απόλυτα αναγκαίες µε βάση τα καινούργια δεδοµένα µε την προϋπόθεση να 
µη υπερβαίνουν το 50% του συµβατικού αντικειµένου.  
Η αναθεώρηση α’ είναι ίση µε τον συντελεστή ΤΚ1/ΤΚ2 όπου ΤΚ1 ο γενικός δείκτης τιµών 
καταναλωτή που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο πληρωµής και ΤΚ2 ο γενικός δείκτης τιµών 
καταναλωτή που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο λήξης συνολικής συµβατικής προθεσµίας 
σύµφωνα µε την ∆17γ/05/157/Φ.Ν439.3και τον Ν.3316/2005 άρθρ 30.1. 
Αναλυτικά : Είναι συγκριτικός υπέρβασης εργασιών σε ποσοστό 49,08% µε αύξηση του 
αντικειµένου κατά 19592,18 ευρώ ήτοι από 39.915,92 ευρώ σε 59.508,10 ευρώ. 
Η αναθεώρηση λόγω αλλαγής συντελεστών λ και τκ είναι 2814,33 ευρώ και η υπέρβαση λόγω 
αλλαγής ΦΠΑ 6411,00 ευρώ. 
Το τελικό ποσό του 1ου ΣΠ κλείνει στα 78.000,00 ευρώ εµπεριέχοντας µια πρόβλεψη για τυχόν 
αναθεώρηση ποσού 1682,55 ευρώ.…..».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 37/1541/27-12-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη Αναδασµού 
αγροκτήµατος Βαλανιδοράχης», αναδόχου µελετητή ∆ηµητρίου Λιάσκου, όπως συντάχθηκε από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.3316/2005, υπέρ της 
έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας, στο αριθµ. 11/13-12-2012 (Θέµα 5ο) Πρακτικό του. 

Ο ανωτέρω 1ος Συγκριτικός Πίνακας, είναι συνολικού ποσού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, και παρουσιάζει 
υπέρβαση ως προς το συµβατικό αντικείµενο των € 47.499,94 µε ΦΠΑ, κατά 49,08%, ήτοι ποσό € 
30.500,06 µε ΦΠΑ και αναθεώρηση {ήτοι: υπέρβαση εργασιών σε ποσοστό 49,08% µε αύξηση του 
αντικειµένου κατά € 19.592,18 (από € 39.915,92 σε € 59.508,10), αναθεώρηση λόγω αλλαγής 
συντελεστών λ και τκ ποσού € 2.814,33, υπέρβαση λόγω αλλαγής ΦΠΑ ποσού € 6.411,00 και 
πρόβλεψη για τυχόν αναθεώρηση ποσού € 1.682,55}. Η ανωτέρω υπέρβαση οφείλεται στη αύξηση 
του αριθµού των αγροτεµαχίων µετά την παραχώρηση τους από τµήµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
σε αγρότες, στην αύξηση της αναθεώρησης (συντελεστής λ) και στην  αύξηση του ΦΠΑ και είναι 
σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν.3316/2005. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-
2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού 
Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα 
Μπακόλα), αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων «∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – 
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. 
– ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 
  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 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», το Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί δηµοσίων 
έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 111664/4878/13-13-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
113388/4295/17-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία 
διαβιβάζει συνηµµένα: 1. Αιτιολογική Έκθεση - Εισήγηση ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας, 2. Τον 1ο Α.Π.Ε. 
και 3. Την υπ’ αριθ. 10 / 07-12-2012 ( θέµα 2ο ) Πράξη του Π.Σ.∆.Ε. Περιφ. Ηπείρου (σε 
αντίγραφο). Στην ως άνω εισήγηση της Υπηρεσίας, αναφέρονται τα εξής: «….Σας στέλνοµε τον 1ο 
Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ( µε Φ.Π.Α. ) 1.184.944 € , που παρουσιάζει 
υπέρβαση κατά 39.274, 86 € σχετικά µε το Ποσό Σύµβασης  ( = Συµβατική Αξία εργασιών + Φ.Π.Α.) 
εκ  1.145.669,14 € , µαζί µε Αιτιολογική Έκθεση – Εισήγηση της Υπηρεσίας µας και αντίγραφο της 
σχετικής µε το θέµα Πράξη. Ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. περιλαµβάνει την Συµβατική αξία εργασιών ποσού  
946.834 €, και τα ανεξάρτητα κονδύλια της νόµιµης Αναθεώρησης της Συµβατικής αξίας εργασιών 
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και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23 % επί της αναθεωρηµένης τελικής αξίας των συµβατικών εργασιών 
της µελέτης. Η ανωτέρω υπέρβαση οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των ανεξαρτήτων 
κονδυλίων Αναθεώρησης όσων εκ των συµβατικών εργασιών της µελέτης εκτελέσθηκαν στη 
χρονική περίοδο των εγκεκριµένων παρατάσεων αυτών µετά την αρχική συµβατική προθεσµία , και 
του Φ.Π.Α. για την πληρωµή των εργασιών της µελέτης . Ο 1ος Α.Π.Ε. καλύπτεται από τον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό της µελέτης  που είναι  1.408.409,40 €. Το Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων µε την υπ’ αριθµόν 10 / 07-12-2012 ( θέµα 2ο )  Πράξη γνωµοδότησε οµόφωνα 
υπέρ της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισµού  δαπάνης ( µε Φ.Π.Α. ) 1.184.944, 00 
€. Η Υπηρεσία µας εισηγείται την έγκριση του 1ο Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ( µε 
Φ.Π.Α.) 1.184.944 € µε υπέρβαση κατά  39.274, 86 € σχετικά µε το Ποσό Σύµβασης  εκ  1.145.669, 
14 € .…..». Στη συνηµµένη στην εισήγηση, Αιτιολογική Έκθεση του 1ου ΑΠΕ,  αναφέρονται τα εξής: 
«…. Ο 1ος Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισµού  δαπάνης (µε Φ.Π.Α.) 1.184.944,00 € που 
παρουσιάζει υπέρβαση κατά 39.274, 86 € σχετικά µε το Ποσό Σύµβασης, περιλαµβάνει τη 
Συµβατική αξία των εργασιών της µελέτης, δίχως ουδεµία µεταβολή του συµβατικού αντικειµένου, 
και τις νόµιµες δαπάνες Αναθεώρησης όσων εκ των συµβατικών εργασιών της µελέτης 
εκτελέσθηκαν στη χρονική περίοδο των εγκεκριµένων παρατάσεων αυτών µετά την αρχική 
συµβατική προθεσµία κατά τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθµ. ∆17γ/05/157/Φ. Ν 439.3/18-10-2006 
απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε , καθώς και τη νόµιµη δαπάνη Φ.Π.Α. επί των πληρωµών των εργασιών. Η 
ανωτέρω υπέρβαση οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των ανεξαρτήτων κονδυλιών 
Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. , που δεν είχαν προβλεφθεί ακριβώς στην Αρχική Σύµβαση….. Η έγκριση 
του 1ου Α.Π.Ε. συνολικού προϋπολογισµού  δαπάνης (µε Φ.Π.Α) 1.184.944,00 € κρίνεται 
επιβεβληµένη για την αποπληρωµή της µελέτης ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 37/1542/27-12-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού 
Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα), 
αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων «∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και υπέρ της έγκρισης 
του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την αριθµ. 10/07-12-2012 (Θέµα 2ο) Πράξη του. 

Ο ανωτέρω 1ος Α.Π.Ε., είναι συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 1.184.944,00 µε Φ.Π.Α., και 
παρουσιάζει υπέρβαση κατά € 39.274,86 ως προς το συµβατικό αντικείµενο των € 1.145.669,14 µε 
ΦΠΑ, περιλαµβάνει την Συµβατική αξία εργασιών ποσού 946.834 € και τα ανεξάρτητα κονδύλια της 
νόµιµης Αναθεώρησης της Συµβατικής αξίας εργασιών και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23 % επί της 
αναθεωρηµένης τελικής αξίας των συµβατικών εργασιών της µελέτης. Η υπέρβαση οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση των ανεξαρτήτων κονδυλίων Αναθεώρησης όσων εκ των συµβατικών 
εργασιών της µελέτης εκτελέσθηκαν στη χρονική περίοδο των εγκεκριµένων παρατάσεων αυτών µετά 
την αρχική συµβατική προθεσµία, και του Φ.Π.Α. για την πληρωµή των εργασιών της µελέτης. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

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

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 112859/4904/17-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 114112/4345/18-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος Βελτίωση Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Πρέβεζας 
έτους 2012 µε προϋπολογισµό 45.000,00 µε ΦΠΑ και ότι ο 1ος ΑΠΕ, συνολικού ποσού 
45.000,00 ευρώ συντάχθηκε λόγω των οριστικών επιµετρήσεων και αύξησης των 
απολογιστικών ασφάλτου µε υπέρβαση 2.263,47 ευρώ. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση 
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του 1ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 11ο/13-12-2012 Πρακτικό, το 
οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1543/27-12-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», 
αναδόχου Αλεξάνδρου Λαϊνα, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης € 
45.000,00 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 2.263,47 σε σχέση µε τη συµβατική δαπάνη, που 
οφείλεται στην αύξηση των απολογιστικών ασφάλτου, και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε το 
αριθµ. 11ο/13-12-2012 (Θέµα 6ο) Πρακτικό του. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση 
ζηµιών στην 7η Επαρχιακή οδό», αναδόχου εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».     

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 115029/4954/20-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115395/4406/20-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος Βελτίωση Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Πρέβεζας 
έτους 2012 µε προϋπολογισµό 35.000,00 µε ΦΠΑ και ότι ο 1ος ΑΠΕ, συνολικού ποσού 
21.491,51 € (µε ΦΠΑ) παρουσιάζει αύξηση 1.678,63 € οφειλόµενη στην αύξηση της 
απολογιστικής εργασίας της ασφάλτου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 
σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
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Έργων, για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 11ο/13-12-2012 Πρακτικό, το οποίο 
επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1544/27-12-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην 7η Επαρχιακή οδό», αναδόχου εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΩΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης € 21.491,51 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 
€ 1.678,63 σε σχέση µε τη συµβατική δαπάνη, που οφείλεται στην αύξηση της απολογιστικής 
εργασίας της ασφάλτου, και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το 
Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε το αριθµ. 11ο/13-12-2012 
(Θέµα 7ο ΕΗ∆) Πρακτικό του. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-
2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση του Πρακτικού της από 11-12-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας 
τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 73.800,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης 
του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο, στο οποίο 
περιλαµβάνεται και το έργο «Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του 
Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», προϋπολογισµού € 73.800,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 32/1318/02-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 97742/4403/31-10--2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και Β) 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθµ. 34/1413/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία, επειδή η ορισθείσα για την 27-11-2012 δηµοπρασία µε πρόχειρο διαγωνισµό για την 
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ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, δεν διεξήχθη λόγω των κινητοποιήσεων των 
εργαζοµένων, ορίσθηκε η 11η ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα  10:00 πµ (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους 
ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας. 

9. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 11-12-2012 
για την κατασκευή του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 114033/4929/18-12-
2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
114110/4344/18-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.),σύµφωνα µε το οποίο 
µειοδότης αναδείχθηκε ο Χρήστου Γ. Βασίλειος Ε.∆.Ε., µε έκπτωση 5% και ποσό προσφοράς € 
70.110,00 µε Φ.Π.Α. και η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1545/27-12-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 11-12-2012 επαναληπτικής 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας στα κτίρια του Κ.Π.Ε. Φιλ/δας», 
προϋπολογισµού € 73.800,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία µειοδότης αναδείχθηκε ο Χρήστου Γ. 
Βασίλειος Ε.∆.Ε., µε έκπτωση 5%, και µε προσφερόµενο ποσό € 70.110,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Χρήστου Γ. Βασίλειος 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 (5%) είναι 
συµφέρουσα, 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. 
32/1318/02-11-2012 και 34/1413/28-11-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το 
σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας (υποδήµατα & είδη ένδυσης), για τις 
ανάγκες των υπαλλήλων (χειριστές µηχανηµάτων έργου) της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 115897/4110/21-12-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115946/4425/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «..… Σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθµ. 
2040831/14806/0022/7-7-1993 (ΦΕΚ 497/Β/1993) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των  
υπουργών  Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Εργασίας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 
1957/Β/1-11-99) και 2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β΄/19-3-2002), προβλέπεται η 
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προµήθεια και χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης και υποδήµατα) σε 
υπαλλήλους του µηχανικού εξοπλισµού που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του 
οδικού δικτύου. Κατόπιν των παραπάνω διατάξεων και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η 
προµήθεια των προβλεπόµενων ειδών για τη χορήγησή τους στους δικαιούχους υπαλλήλους 
(χειριστές µηχανηµάτων έργου) της Π.Ε. Πρέβεζας, παρακαλούµε: 1. Για την έγκριση της 
προµήθειας, των απαιτούµενων ειδών ως εξής:- ∆έκα (10) ζεύγη µποτάκια δερµάτινα 
αδιάβροχα, ένα για κάθε υπάλληλο.- ∆έκα (10) ζεύγη σκαρπίνια δερµάτινα αδιάβροχα, ένα για 
κάθε υπάλληλο.- ∆έκα (10) παντελόνια ανδρικά χειµερινά, ένα για κάθε υπάλληλο. - ∆έκα (10) 
παντελόνια ανδρικά θερινά, ένα για κάθε υπάλληλο.- ∆έκα (10) πουλόβερ ανδρικά µάλλινα, ένα 
για κάθε υπάλληλο. - ∆έκα (10) πουκάµισα θερινά βαµβακερά, ένα για κάθε υπάλληλο.- ∆έκα 
(10) µπουφάν τύπου τζάκετ υφασµάτινα ανδρικά, ένα για κάθε υπάλληλο. 2. Για τη ανάθεση της 
προµήθειας των απαιτουµένων ειδών ιµατισµού στον προµηθευτή ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ ΝΙΚ. 
ΜΙΧΑΗΛ µε συνολικό ποσό δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400,00 €) µε ΦΠΑ,  σύµφωνα µε  
την συνηµµένη προσφορά. 3. Για την ανάθεση της προµήθειας των απαιτουµένων υποδηµάτων 
στον προµηθευτή  ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ µε ποσό χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε την συνηµµένη προσφορά. 4. Για την έγκριση διάθεσης της απαιτούµενης 
δαπάνης από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας  (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1421 & 
1423)….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1546/27-12-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & υποδήµατα) για τη χορήγησή 
τους στους υπαλλήλους του µηχανικού εξοπλισµού (χειριστές µηχανηµάτων έργου) της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 2040831/14806/0022 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 
2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 2/1882/0022/25-
2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας των προβλεποµένων από την ανωτέρω ΚΥΑ ειδών, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, στους κάτωθι προµηθευτές, βάσει των προφορών που 
υπέβαλαν στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
καθώς και την απαιτούµενη δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1421 & 
1423, του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), ως εξής: 

1. Είδη ιµατισµού (ήτοι: δέκα (10) παντελόνια ανδρικά χειµερινά, ένα για κάθε υπάλληλο, δέκα 
(10) παντελόνια ανδρικά θερινά, ένα για κάθε υπάλληλο, δέκα (10) πουλόβερ ανδρικά µάλλινα, 
ένα για κάθε υπάλληλο, δέκα (10) πουκάµισα θερινά βαµβακερά, ένα για κάθε υπάλληλο και 
δέκα (10) µπουφάν τύπου τζάκετ υφασµάτινα ανδρικά, ένα για κάθε υπάλληλο), στον 
προµηθευτή ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΗΛ συνολικής δαπάνης € 2.400,00 µε ΦΠΑ και 

2. Είδη υπόδησης (ήτοι δέκα (10) ζεύγη µποτάκια δερµάτινα αδιάβροχα, ένα για κάθε υπάλληλο 
και δέκα (10) ζεύγη σκαρπίνια δερµάτινα αδιάβροχα, ένα για κάθε υπάλληλο), στον προµηθευτή  
ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΙΩΑΝΝΗ συνολικής δαπάνης € 1.200,00 € µε ΦΠΑ. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-
2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 1/23/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκαν 
οι Επιτροπές: Α) διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών και Β) Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών και 
Γ) αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του προγράµµατος προµηθειών, της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007, το άρθρο 176 
του Ν. 3852/1010 τα άρθρα 13 – 15 του Ν. 2690/1999 καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 
και ορίσθηκαν οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας αυτών. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
115805/4105/21-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 115911/4421/21-12-2012 στον 
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φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: «…. Μετά την ισχύ του Ν.4024/201 
(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 κάτωθι επιτροπών: - Επιτροπή διεξαγωγής 
διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών –υπηρεσιών 
(ανοιχτών και πρόχειρων). - Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών και - 
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών. Σας υποβάλλουµε προς τούτο τα Πρακτικά 
κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών και παρακαλούµε για την έγκριση τους….». 
Στην εισήγηση επισυνάπτονται επίσης και τα σχετικά έγγραφα για τον ορισµό εκπροσώπων της 
αρµόδιας εποπτεύουσας δηµόσιας αρχής (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας) 
και του Επιµελητηρίου Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1547/27-12-2012) 

Συγκροτεί τις Επιτροπές: Α) διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών (ανοιχτών και πρόχειρων), Β) Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών 
– υπηρεσιών και Γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του προγράµµατος 
προµηθειών, για το έτος 2013, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, βάσει της αριθµ. 1/23/09-01-
2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007, το άρθρο 
176 του Ν. 3852/1010, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4071/2012, τα άρθρα 13 – 15 του Ν. 2690/1999 
καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011,  

και ορίζει τα µέλη αυτών µε τους αναπληρωτές τους: Α) υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας όπως 
προέκυψαν από τις διενεργηθείσες από την αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας κληρώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-
2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και της αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 (µε Α∆Α: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκυκλίου του 
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και αναφέρονται στα από 17-
12-2012 Πρακτικά που συνετάγησαν, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής και Β) εκπροσώπους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας και του Επιµελητηρίου Πρέβεζας, όπως ορίσθηκαν µε τα σχετικά αριθµ. πρωτ. 
76984/2471/20-12-2012 και 938/10-12-2012 αντίστοιχα, έγγραφά τους, ως εξής: 

Ι. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών 

Τακτικά µέλη:  

1. Καλόγηρος Απόστολος, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε Β’ βαθµό, Προϊστάµενος της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ως Πρόεδρος 

2. Χαρµαντά Αγγελική, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄, Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

3. Γεωργίου Χαρίλαος, ΤΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β΄, υπάλληλος του Τµήµατος Κίνησης και 
Μηχανηµάτων Έργου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

Και για τις περιπτώσεις ανοιχτών διαγωνισµών:  

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

5. Γιαµάς Ιωάννης, ως εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Πρέβεζας 

Αναπληρωµατικά µέλη:  

1. Λάζαρη Αναστασία, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Β΄ Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

2. Κατηφόρη Ιωάννα, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ , Υπάλληλος του Τµήµατος 
Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης 
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3. Γέροντας Αλέξανδρος, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄ Προϊστάµενος του Τµήµατος Πληροφορικής 
Π.Ε. Πρέβεζας  

Και για τις περιπτώσεις ανοιχτών διαγωνισµών:  

4. Τσιχλή Μαρία, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας και 

5. Ροπόκης Ευάγγελος, ως εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Πρέβεζας 

ΙΙ. Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών 

Τακτικά µέλη:  

1. Χριστοδούλου Φωτεινή, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Β΄ Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ως Πρόεδρος 

2. Σιούτης Σπυρίδων, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ Υπάλληλος του Τµήµατος 
Ταµειακής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και  

3. Λιόντος Βασίλειος, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ Υπάλληλος του Τµήµατος 
Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  

Αναπληρωµατικά µέλη:  

1. Κωνσταντινίδου Στεφανία, ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ Υπάλληλος του τµήµατος 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

2. Ψαλλίδα Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε  βαθµό ∆’, υπάλληλος του Τµήµατος 
Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

3. Κατωγιάννη Καλλιόπη, ΤΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄ Υπάλληλος του Τµήµατος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

ΙΙΙ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών. 

Τακτικά µέλη:  

1. Κανιώρης Σπυρίδων, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’ Προϊστάµενος ∆/νσης Ανάπτυξης, ως Πρόεδρος  

2. Νάσης Φρίξος, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’ Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ια Βίου 
Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της ∆/νσης Ανάπτυξης 

3. Γεωργίου Γρηγόριος, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’ Προϊστάµενος του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών 
Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της ∆/νσης Ανάπτυξης  

Αναπληρωµατικά µέλη:  

1. Χατζίκος Αλέξανδρος, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’ Προϊστάµενος του τµήµατος Επαγγέλµατος της 
∆/νσης Ανάπτυξης 

2. Ντούσιας Νικόλαος, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’ Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης 

3. Παπαδηµητρίου Σπυρίδων, ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’ Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πρέβεζα,   17  -  12  - 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         
 

ΠΡΑΚΤ ΙΚΟ   

ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

για την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών - υπηρεσιών  

 

Σήµερα στις 17-12-2012 παρουσία των: 

1. Χριστοδούλου Φωτεινή, Προϊσταµένη του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού. 

2. Παναγιώτου Ελευθερία, υπάλληλο  της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και 

3. Ναστούλη Αναστασία, υπάλληλο  της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,  

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών από την 

συνταχθείσα προς τούτο κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συµµετέχουν 

στο εν λόγω συλλογικό όργανο, 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. 

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Καλόγηρος Απόστολος  
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Β’  
Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  

Λάζαρη Αναστασία  
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Β΄ 
Προϊσταµένη τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού  

2 

Χαρµαντά Αγγελική 
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ 
Προϊσταµένη τµήµατος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας της ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

Κατηφόρη Ιωάννα 
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ 
Υπάλληλος του τµήµατος Εµπορίου και 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης  

3 

Γεωργίου Χαρίλαος  
ΤΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β΄  
Υπάλληλος του τµήµατος Κίνησης και 
Μηχανηµάτων Έργου  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

Γέροντας Αλέξανδρος 
ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄ 
Προϊστάµενος τµήµατος Πληροφορικής Π.Ε. 
Πρέβεζας 

 

                                                        Πρέβεζα  17 - 12 - 2012 

                                                      Οι διενεργήσαντες την Κλήρωση 
 

                         1. Χριστοδούλου Φωτεινή 
                              2. Παναγιώτου Ελευθερία 

                     3. Ναστούλη Αναστασία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Πρέβεζα,   17  -  12  - 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         
 

ΠΡΑΚΤ ΙΚΟ   
ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

για την επιτροπή παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών 
 

Σήµερα στις 17-12-2012 παρουσία των: 

1. Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 

2. Μαλέσκου Χριστίνα, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 

      3.   Μπάκος Γρηγόριος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,  

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών από την 

συνταχθείσα προς τούτο κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συµµετέχουν 

στο εν λόγω συλλογικό όργανο, 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 

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 

Χριστοδούλου Φωτεινή  
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Β΄ 
Προϊσταµένη τµήµατος Προµηθειών της ∆ιοικητικού 
- Οικονοµικού 

Κωνσταντινίδου Στεφανία 
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ 
Υπάλληλος του τµήµατος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας της ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

2 

Σιούτης Σπυρίδων  
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ 
Υπάλληλος του τµήµατος Ταµειακής ∆ιαχείρισης της 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

Ψαλλίδα Μαρία  
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ 
Υπάλληλος του τµήµατος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας της ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

3 

Λιόντος Βασίλειος 
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ 
Υπάλληλος του τµήµατος Γραµµατείας της 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

Κατωγιάννη Καλλιόπη  
ΤΕ Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄ 
Υπάλληλος του τµήµατος Προσωπικού και 
Μισθοδοσίας της ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

 

                                                        Πρέβεζα  17 - 12 - 2012 

                                                      Οι διενεργήσαντες την Κλήρωση 
 

          1. Χαρµαντά Αγγελική 
 

                2. Μαλέσκου Χριστίνα 
 

         3. Μπάκος Γρηγόριος  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Πρέβεζα,   17  -  12  - 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ         
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                         
 

ΠΡΑΚΤ ΙΚΟ   

ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

για την επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 
 

 Σήµερα στις 17/12/2012 παρουσία των: 

1. Καλόγηρος Απόστολος,  Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 

2. Ψαλλίδα Μαρία, υπάλληλος  της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 

3. Σιούτης Σπυρίδων, υπάλληλος  της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,  

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών από 

την συνταχθείσα προς τούτο κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να 

συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο, 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 

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Κανιώρης Σπυρίδων  
ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’  
Προϊστάµενος ∆/νσης Ανάπτυξης 

Χατζίκος Αλέξανδρος 
ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’  
Προϊστάµενος του τµήµατος Επαγγέλµατος της 
∆/νσης Ανάπτυξης 

2 

Νάσης Φρίξος 
ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’  
Προϊστάµενος του τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης, 
Παιδείας και Απασχόλησης της ∆/νσης Ανάπτυξης 

Ντούσιας Νικόλαος  
ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’  
Προϊστάµενος του τµήµατος Εµπορίου και 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης 

3 

Γεωργίου Γρηγόριος 
ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’  
Προϊστάµενος του τµήµατος Χορήγησης Αδειών 
Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της 
∆/νσης Ανάπτυξης 

Παπαδηµητρίου Σπυρίδων  
ΠΕ Μηχανικών, µε βαθµό Β’  
Προϊστάµενος του τµήµατος Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας  

 

                                                        Πρέβεζα  17 - 12 - 2012 

                                                      Οι διενεργήσαντες την Κλήρωση 
 

                1. Καλόγηρος Απόστολος  
        2. Ψαλλίδα Μαρία  
        3. Σιούτης Σπυρίδων 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση οδοστρώµατος οδού Πολυδρόσου – Βίγλας», αναδόχου 
Χρήστου Χριστιά, µέχρι την 30-06-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4014/17-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 114272/4349/18-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 10-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.6.2013, δεδοµένου ότι η 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης (27-11-2012) είναι µεταγενέστερη της συµβατικής 
προθεσµίας (30-9-2012) όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της ΕΣΥ του έργου και λόγω της 
χειµερινής περιόδου οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και σκυροδέτησης δεν είναι δυνατόν να 
εκτελεστούν. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
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Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., 
ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 40.633,71 € µε Φ.Π.Α. και συνηγορεί στο να δοθεί 
παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.6.2013 για 
τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1548/27-12-2012) 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», 
αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, µέχρι την 30-04-2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3981/17-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 114781/4388/19-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 6.12.2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.06.2013, δεδοµένου ότι λόγω: α) 
της χειµερινής περιόδου και των χαµηλών θερµοκρασιών  (µεγάλο υψόµετρο) που 
επικρατούν στην περιοχή του έργου και β) έλλειψης πιστώσεων στους ΚΑΠ, δεν είναι 
δυνατόν να εκτελεσθούν οι εργασίες σκυροδέτησης. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι «….. Η 
σύµβαση υπογράφηκε την 28.8.2012 µε προθεσµίας περαίωσης των εργασιών την 
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30.9.2012. Με την αριθµ. 29/1187/10.10.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι την 31.12.2012. Το έργο χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 20.000,00 
€ µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 19.000,00 € µε Φ.Π.Α. Μέχρι σήµερα έχουν 
εκτελεστεί οι εργασίες χωµατουργικών (καθαρισµοί, άρση καταπτώσεων, κατασκευή 
επιχωµάτων), ενώ αποµένουν οι εργασίες σκυροδέτησης…» και συνηγορεί στο να δοθεί 
παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.04.2013 
για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1549/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», αναδόχου 
Απόστολου Στεφάνου, µέχρι την 30-04-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τη σχετική 
αριθµ. 29/1187/10-10-2012 απόφαση της Ο.Ε., είχε χορηγηθεί και άλλη παράταση για το 
συγκεκριµένο έργο, το οποίο µέχρι τώρα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, λαµβάνοντας υπόψη 
και το σχετικά µικρό οικονοµικό και φυσικό του αντικείµενο. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου - 
διασταύρωση µε ΕΟ Άρτας - Τρικάλων» (ΚΑΠ 2012), αναδόχου Ιωάννη Γαλάνη 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3965/17-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 114785/4389/19-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 5.12.2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.06.2013, δεδοµένου ότι λόγω 
των καιρικών συνθηκών, οι ασφαλτικές εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν. Η 
Υπηρεσία σηµειώνει ότι «….. Η σύµβαση υπογράφηκε την 6.8.2012 και λήγει την 
31.12.2012. Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012. Ο αρχικός 
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προϋπολογισµός του έργου ήταν 100.000,00 € µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης 
είναι 92.786,96 € µε Φ.Π.Α. Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες χωµατουργικών 
και τεχνικών έργων σε ποσοστό εργασιών επί του συνόλου 80 % περίπου, ενώ 
αποµένουν οι εργασίες των ασφαλτικών. …» 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 οµόφωνα 
(απόφαση 37/1550/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση ασφαλτόστρωση δρόµου Αγ. Χαράλαµπος Κ. Αθαµανίου - διασταύρωση µε 
ΕΟ Άρτας - Τρικάλων» (ΚΑΠ 2012), αναδόχου Ιωάννη Γαλάνη Ε∆Ε, µέχρι την 30-06-2013, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του 
Επαρχιακού δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαµπος», αναδόχου Ιωάννη Κάλλια 
Ε∆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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4041/17-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 115391/4405/20-12-2012 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 προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 31.05.2013, δεδοµένου ότι λόγω 
της χειµερινής περιόδου και των χαµηλών θερµοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή 
του έργου, οι εργασίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι «…..Η 
σύµβαση υπογράφηκε την 06.11.2012 δηλαδή µετά την λήξη της συµβατικής προθεσµίας 
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(30-9-2012) όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης. Με την αριθµ. 
34/1386/28.11.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 
η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι 
την 31.12.2012.Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2012. Ο 
αρχικός προϋπολογισµός του έργου ήταν 30.000,00 € µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της 
σύµβασης είναι 18.568,71 € µε Φ.Π.Α. …» και συνηγορεί στο να δοθεί παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 31.05.2013 για τους 
λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1551/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αποκατάσταση οδοστρώµατος στη Χ.Θ. 7+500 (µετά τη Φτέρη) του Επαρχιακού 
δρόµου ∆ίστρατο – Φτέρη - Μακρύκαµπος», αναδόχου Ιωάννη Κάλλια Ε∆Ε, µέχρι την 31-05-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τη σχετική 
αριθµ. 34/1386/28-11-2012 απόφαση της Ο.Ε., είχε χορηγηθεί και άλλη παράταση για το 
συγκεκριµένο έργο, το οποίο µέχρι τώρα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου 
εργοληπτικής επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4115/20-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 115482/4409/20-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 13.12.2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των υπολειποµένων εργασιών έως 31.03.2013, λόγω 
των χαµηλών θερµοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του έργου και οι οποίες δεν 
επιτρέπουν την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών και κατά συνέπεια και των 
εργασιών σήµανσης - ασφάλισης του έργου µέσα στη συµβατική προθεσµία. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει τα εξής: « … Η σύµβαση υπογράφηκε την 10.09.2010 και η συµβατική 
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προθεσµία έληξε την 10.09.2012. Με την αριθµ. 27/1094/21.09.2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών µέχρι 31.12.2012. Το έργο χρηµατοδοτείται από το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 
2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) σύµφωνα µε την Α.Π. 98/03.02.2010 απόφαση 1ης τροποποίησης ένταξης πράξης 
της Γενικής Γραµµατέως Περιφερείας Ηπείρου. Ο αρχικός προϋπολογισµός του έργου 
ήταν 4.800.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ ο συµβατικός προϋπολογισµός είναι 2.657.258,67 € µε 
ΦΠΑ. Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες των χωµατουργικών, των τεχνικών, 
της οδοστρωσίας και των υδραυλικών, καθώς και το µεγαλύτερο µέρος από τις εργασίες 
των ασφαλτικών και της σήµανσης – ασφάλειας. Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, η Ενδιάµεση 
∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το Αριθ. Πρωτ. 5597/18.12.2012 έγγραφό 
της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω 
έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 
31.12.2012 σε 31.03.2013. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 
31.03.2013 για τους παραπάνω λόγους….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1552/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Παράκαµψη συνοικισµού Έλατος Κορφοβουνίου», αναδόχου εργοληπτικής 
επιχείρησης «∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ», µέχρι την 31-03-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 5597/18-12.2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 
τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 31.12.2012 σε 31.03.2013. 
.................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης σε αντλία του αντλιοστασίου 
Βίγλας της Π.Ε. Άρτας, ενόψει επερχόµενων έκτακτων καιρικών φαινοµένων.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. 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.   

7. Την αριθ. πρωτ. 4026/10-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την απ’ 
ευθείας ανάθεση εργασιών από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της αντλίας σε εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει γνώση 
της εγκατάστασης του αντλιοστασίου και την δυνατότητα άµεσης επισκευής της αντλίας, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι λόγω βλάβης τέθηκε εκτός λειτουργίας αντλία στην χαµηλή ζώνη 
αποστράγγισης του αντλιοστασίου Βίγλας µε αποτέλεσµα να λειτουργεί µόνο µία εκ των 
τεσσάρων και λαµβάνοντας υπόψη τα επερχόµενα έντονα καιρικά φαινόµενα. Η πληρωµή θα 
γίνει βάση του ισχύοντος εγκεκριµένου τιµολογίου και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΠ της 
Π.Ε. Άρτας 2012 Αποθεµατικό µε βάση µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4088/17-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 114584/4358/19-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία εισηγείται: «…. Την έγκριση δαπάνης 359,69€ συµπεριλαµβανοµένου και του 
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Φ.Π.Α. για την πληρωµή στον κ. Σκαµνέλο Ηλία ο οποίος έχει γνώση της εγκατάστασης του 
αντλιοστασίου και την δυνατότητα άµεσης επισκευής της αντλίας. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η µετακίνηση, εργασία, και µικροϋλικά για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
της αντλίας και τις απαιτούµενες δοκιµές. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από το 
αποθεµατικό των ΚΑΠ έτους 2012 της ΠΕ Άρτας ….». Στην ως άνω εισήγηση επισυνάπτεται 
Τεχνική Έκθεση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1553/27-12-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης σε αντλία του αντλιοστασίου Βίγλας 
της Π.Ε. Άρτας, στον Ηλία  Σκαµνέλο, ο οποίος έχει γνώση της εγκατάστασης του 
αντλιοστασίου και την δυνατότητα άµεσης επισκευής της αντλίας, µε ποσό € 359,69 µε 
ΦΠΑ, βάσει της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας, και σύµφωνα µε την αριθµ. 4026/10-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας και λόγω του επείγοντος, εξαιτίας του γεγονότος ότι λόγω βλάβης τέθηκε εκτός λειτουργίας 
αντλία στην χαµηλή ζώνη αποστράγγισης του αντλιοστασίου Βίγλας µε αποτέλεσµα να λειτουργεί 
µόνο µία εκ των τεσσάρων και για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων, ενόψει επερχόµενων 
έκτακτων καιρικών φαινοµένων.  

Η ανωτέρω συνολική δαπάνη, στην οποία περιλαµβάνεται η µετακίνηση, εργασία, και µικροϋλικά 
για την αποκατάσταση της λειτουργίας της αντλίας και οι απαιτούµενες δοκιµές, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Αποθεµατικού του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε Άρτας, 
έτους 2012. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 07-12-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη 
σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 120.000,00 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. 30/1256/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3401/12-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3363/09-10-2012 απόφαση του ∆/ντή 
Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 4091/17-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 113404/4299/17-12-2012 στον 
φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 14-12-2012 Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 07-12-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
σαράντα εννιά επί τοις εκατό (49,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 42.467,22 €, µε απρόβλεπτα 48.837,30 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 61.200,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας 
δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1554/27-12-2012) 

− Την έγκριση του από 14-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 07-12-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα εννιά επί τοις εκατό 
(49,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 42.467,22 €, 
µε απρόβλεπτα 48.837,30 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 61.200,00 €  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ. ΜΑΪ∆ΟΥ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (49,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 14-12-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/21-12-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια τόνερς και µελανιών, για την κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2013 και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 35/1449/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1/29-11-2012 της Επιτροπής 
διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια καινούριων τόνερς 
και µελανιών που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά 
και φαξ) για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 2013, 
σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε 
προσφορά από κανένα ενδιαφερόµενο και Β) εγκρίθηκε η επανάληψη του ως άνω 
πρόχειρου διαγωνισµού, µε αλλαγή των όρων της διακήρυξής του, ήτοι µε τροποποίηση 
του Πίνακα των προς προµήθεια ειδών και µε αλλαγή του συνολικού προϋπολογισµού, µε 
αύξηση από € 14.694,32 µε ΦΠΑ, σε € 18.218,54 µε ΦΠΑ, καθώς και οι όροι της αριθµ. 
13/2012 τροποποιηµένης διακήρυξης, του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού, όπως 
η διακήρυξη αυτή, µε τα Παραρτήµατά της, συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 108065/3972/04-12-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αρ. πρωτ. 116027/4254/21-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 116056/4426/21-
12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει το 
από 21-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του επαναληπτικού διαγωνισµού του θέµατος 
και εισηγείται τα εξής: «… Μετά την ολοκλήρωση του επαναληπτικού πρόχειρου 
διαγωνισµού της αριθ. 13/2012 διακήρυξης, για ανάδειξη µειοδότη-προµηθευτή, καινούριων 
τόνερς και µελανιών  που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων Α’/θµιας & Β’/θµιας Εκπ/σης 
και του Κ.Ε.∆.∆.Υ. για το έτος 2013, 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  διαγωνισµού  στην εταιρεία Euro Supplies  Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 
Ο.Ε. έναντι του ποσού: 14.221,34 € µε ΦΠΑ..….». 

Στο από 21-12-2012 Πρακτικό αναγράφονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, Αξιολόγησης και Εισήγησης του επαναληπτικού Πρόχειρου  
∆ιαγωνισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά την προµήθεια καινούριων τόνερς και 
µελανιών, που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά 
και φάξ), για την κάλυψη υπηρεσιακών  αναγκών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων 
Α΄/θµιας & Β΄/θµιας Εκπ/σης και του Κ.Ε.∆.∆.Υ. για το έτος 2013». 
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 13/2012 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 21η  ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Παρασκευή 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, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής ήτοι:  

1. Βαζάκας Φώτιος αναπληρωµατικό µέλος, ως Πρόεδρος   

2. Σοφούρης Περικλής και 

3. Πανταζής Αθανάσιος.  

Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από τη διακήρυξη η επιτροπή έκλεισε τον 
διαγωνισµό στον οποίο κατατέθηκαν δύο (2 ) προσφορές, οι οποίες είναι οι εξής: 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο



 - 107 - 

1) Euro Supplies  Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. και 

2) ‘’∆ΙΚΤΥΣ’’ ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των 
φακέλων των τεχνικών προσφορών. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διαπίστωσε 
ότι και οι δύο (2) προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές. 

Μετά η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών οι οποίες έχουν 
ως εξής: 

1) Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. µε τελικό συνολικό ποσό προσφοράς 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 14.221,34 € και 

2) ‘’∆ΙΚΤΥΣ’’ ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  µε τελικό συνολικό ποσό προσφοράς 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  15.118,42 €. 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή αφού αποφάνθηκε ότι, η προσφορά της εταιρείας 
Euro Supplies  Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. είναι αυτή µε την χαµηλότερη τιµή, δεν υπερβαίνει το 
όριο της διακήρυξης και κρίνεται ως συµφέρουσα για την υπηρεσία,  

εισηγείται οµόφωνα 

την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία Euro Supplies  Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 
έναντι του ποσού: 14.221,34 € µε ΦΠΑ. 

Κατόπιν  συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  Ο Πρόεδρος                                           Τα Μέλη 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1555/27-12-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 21-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια καινούριων τόνερς και µελανιών που 
απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ) για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 2013, συνολικού 
προϋπολογισµού € 18.218,54 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προχώρησε στην 
αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των φακέλων των τεχνικών προσφορών των 
ενδιαφεροµένων προµηθευτών, ήτοι των εταιρειών 1) «Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 
Ο.Ε.» και 2) «‘’∆ΙΚΤΥΣ’’ ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», από τον έλεγχο των οποίων 
διαπιστώθηκε ότι και οι δύο προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης και γίνονται 
αποδεκτές. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο των 
οικονοµικών προσφορών, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας «Euro 
Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», µε προσφερόµενο ποσό 14.221,34 € µε ΦΠΑ, είναι η 
χαµηλότερη, δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης και κρίνεται ως συµφέρουσα για την 
υπηρεσία, και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία έναντι του 
ποσού 14.221,34 € µε ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για 
την προµήθεια καινούριων τόνερς και µελανιών που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές 
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συσκευές (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ) για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του 
Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 2013, σύµφωνα µε το από 21-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», η 
οποία έχει υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει η αριθµ. 13/2012 διακήρυξη, η δε οικονοµική της προσφορά είναι η 
χαµηλότερη και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης, και ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των € 14.221,34 µε ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, για την προµήθεια 
καινούριων τόνερς και µελανιών που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά και φαξ) για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
των ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.∆.Υ.Υ. για το έτος 
2013, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (ΕΦ 
072, ΚΑΕ 1329). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για πλύσιµο επιβατικών αυτοκινήτων και πλύσιµο –
γρασάρισµα µηχανηµάτων έργου 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 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 Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 115669/4245/21-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11571/4417/21-12-
2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «… την έγκριση  
δαπάνης ποσού 5.245,68 € που αφορά εργασίες για το πλύσιµο έντεκα (11) επιβατικών 
αυτοκινήτων  και για το πλύσιµο-γρασάρισµα οκτώ (8) µηχανηµάτων έργου για το έτος 2013. Η 
υπηρεσία µας µε το αριθµ.100172/3788/7-11-2012 έγγραφό της ενηµέρωσε δεκαέξι 
ενδιαφεροµένους και κατατέθηκαν δύο κλειστές προσφορές µόνο για πλύσιµο αυτοκινήτων και 
καµία για πλύσιµο-γρασάρισµα µηχανηµάτων έργου. Οι προσφορές για πλύσιµο αυτοκινήτων 
είναι οι εξής: 1-ΚΟΜΙΝΗ Μαργαρίτα –Λαδοχώρι ποσό 148,83€ µε ΦΠΑ για ένα πλύσιµο των 
έντεκα αυτοκινήτων και 2-∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Φ-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ.ΟΕ- Λαδοχώρι  ποσό 122,26€ µε 
ΦΠΑ για ένα πλύσιµο των έντεκα αυτοκινήτων. Η πιο χαµηλή τιµή είναι της εταιρείας 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Φ.-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ Ο.Ε. µε έδρα το Λαδοχώρι και µε ποσό 122,26€ µε ΦΠΑ. Το 
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έτος θα απαιτηθούν 12 περίπου πλυσίµατα ήτοι συνολικό κόστος έτους 1.467,12€ µε 
ΦΠΑ.(12Χ122,26=1.467,12€ µε ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό µας (Φορέα 
072 και ΚΑΕ  0869). Για το πλύσιµο –γρασάρισµα των (8) µηχανηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
δεν κατατέθηκε προσφορά και εισηγούµαστε την παράταση εν µέρει της απόφασης 11/402/23-
4-2012 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  η  Παντέλογλου Αναστασία ήταν µειοδότης 
για το έτος 2012 µε ποσό 472,32 µε ΦΠΑ (για τα οκτώ (8) µηχανήµατα έργου και για ένα 
πλύσιµο-γρασάρισµα). Για το έτος 2013 θα απαιτηθούν περίπου οκτώ πλυσίµατα-γρασαρίσµατα 
ήτοι συνολικό κόστος 3.778,56€ µε ΦΠΑ(472,32Χ8).Για την ανωτέρω παράταση συµφωνεί και η 
κα Παντέλογλου Αναστασία. Η   δαπάνη  θα βαρύνει τον προϋπολογισµό µας (Φορέα 072 και 
ΚΑΕ 0869).….». Στην εισήγηση επισυνάπτονται και οι οικονοµικές προσφορές που συνέλεξε η 
Υπηρεσία.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, σηµείωσαν τα εξής: «Εκτιµώντας τη δεδοµένη κατάσταση σε 
επίπεδο οικονοµικό και υπηρεσιών, προτείνουµε να βρεθεί τρόπος για τον επόµενο χρόνο, να 
αντιµετωπισθούν οι ανάγκες για πλύσιµο–γρασάρισµα των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε υπηρεσιακό επίπεδο, όπως π.χ. στην Π.Ε. Ιωαννίνων». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1556/27-12-2012) 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το πλύσιµο έντεκα (11) επιβατικών 
αυτοκινήτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, στον κάτωθι µειοδότη, ο οποίος διαθέτει τις 
απαραίτητες εγκαταστάσεις και κατάλληλο εξοπλισµό και η προσφορά του είναι η οικονοµικότερη 
για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που προέβη στη 
διαδικασία συλλογής προσφορών, για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, ως εξής: 

Στην εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Φ. - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ. Ο.Ε.» µε έδρα το Λαδοχώρι, µε 
ποσό προσφοράς € 122,26 µε ΦΠΑ για ένα πλύσιµο των έντεκα αυτοκινήτων, ήτοι για το πλύσιµο 
των έντεκα (11) επιβατικών αυτοκινήτων και για δώδεκα (12) πλυσίµατα ανά αυτοκίνητο που θα 
απαιτηθούν για το έτος 2013, µε ποσό € 1.467,12 µε ΦΠΑ (122,26€ Χ = 1.467,12 € µε ΦΠΑ), 
δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0869 του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας έτους 2013 και 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το πλύσιµο – γρασάρισµα οκτώ (8) 
µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013, στην Παντέλογλου Αναστασία, η 
οποία ήταν µειοδότης της σχετικής διαδικασία συλλογής προσφορών για το έτος 2012 (αριθµ. 
11/402/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) µε το ίδιο ποσό και µε τη σύµφωνη 
γνώµη αυτής, ήτοι µε ποσό 472,32 µε ΦΠΑ (για ένα πλύσιµο-γρασάρισµα για τα οκτώ µηχανήµατα 
έργου), και συνολικό ποσό 3.778,56 € µε ΦΠΑ για οκτώ (8) πλυσίµατα-γρασαρίσµατα ανά όχηµα 
που θα απαιτηθούν για το έτος 2013 (472,32 € Χ 8 = 3.778,56 € µε ΦΠΑ), δαπάνη που θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0869 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2013. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι είναι πλέον 
ανάγκη να οργανωθούν τα συνεργεία και οι Υπηρεσίες Μηχανικού Εξοπλισµού των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, να στελεχωθούν µε προσωπικό και τα απαραίτητα µηχανήµατα, για να µην υφίσταται 
ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών όπως αυτές του θέµατος, στον ιδιωτικό τοµέα.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση δαπανών για την αναβάθµιση και πιστοποίηση του ΚΤΕΟ της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
116037/4255/21-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 116060/4427/21-12-2012 
στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «… την έγκριση 
δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) που αφορά την αναβάθµιση και 
πιστοποίηση του ∆ηµόσιου Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
φορέα τις πιστώσεις του φορέα 071 (Πρόγραµµα ΚΑΠ ∆ιάφορα)  και ΚΑΕ 9779049 της 
ΠΕ Θεσπρωτίας.….».  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1557/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 10.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071 
(Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Τοµέας ∆ιάφορα) και ΚΑΕ 9779049 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά 
στην αναβάθµιση και πιστοποίηση του ∆ηµόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
αντιπληµµυρικού στο Εθνικό ∆ίκτυο στο ∆.∆. Παραποτάµου», προϋπολογισµού € 
10.200,00 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 µε αριθµό 76248/3119/29-08-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου περί 
Έγκρισης ∆ιάθεσης πίστωσης και ορισµό αποφαινοµένων οργάνων για το έργο του 
θέµατος, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010). 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 115778/2247/21-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 115918/4422/21-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία 
αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση για απ΄ 
ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει Πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010).  
Στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:  
« …1. Με τις πρόσφατες πληµµύρες στον κεντρικό χείµαρρο του οικισµού της Τ.Κ. 
Παραποτάµου του ∆ήµου Ηγουµενίτσας προξενήθηκαν ζηµιές σε τοίχο αντιστήριξης από 
λιθοδοµή που είχε κατασκευαστεί παλιότερα από τον ∆ήµο, µε αποτέλεσµα την ανατροπή 
του και προκύπτει έτσι σοβαρός κίνδυνος για παρακείµενες οικίες. 2. Για την αντιµετώπιση 
του προβλήµατος αυτού συντάχθηκε από την Υπηρεσία µας η µελέτη του έργου 
«Κατασκευή αντιπληµµυρικού στο Εθνικό ∆ίκτυο στο ∆.∆. Παραποτάµου», 
προϋπολογισµού 10.200,00€, η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 115769/2246/21-12-
2012 Απόφαση του ∆/ντή Τ. Ε. Π .Ε. Θεσπρωτίας. 3. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης 
ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010) 4. Επειδή οι εργασίες αυτές 
είναι απόλυτα επείγουσες και αναγκαίες, λόγω σοβαρού επικειµένου κινδύνου και 
προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να εφαρµοσθούν οι 
διατάξεις των άρθρων 5γ και 6 παρ.7 του Ν. 4071/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
άρθρου του άρθρου 35 του Ν. 4053/2012, που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 28 
παράγραφος 1γ & 3δ του ν. 3669/08 και να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: 
“Κατασκευή αντιπληµµυρικού στο Εθνικό ∆ίκτυο στο ∆.∆. Παραποτάµου», στον κ. 
Χρήστο Ράπτη, Πολ. Μηχ. Ε∆Ε, µε έκπτωση ∆ύο (2%) στο ποσό των 9.996,00€ (µε 
ΦΠΑ), µετά την σύµφωνη γνώµη και του ιδίου. .…...». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, παρατήρησαν τα εξής: «Είναι σηµαντικό να παρεµβαίνει η 
Περιφέρεια για την αντιµετώπιση αναγκών, επιβάλλεται όµως σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, να 
πιστοποιείται η συνεργασία και η σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου και του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Παραποτάµου». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1558/27-12-2012) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 
αντιπληµµυρικού στο Εθνικό ∆ίκτυο στο ∆.∆. Παραποτάµου», προϋπολογισµού € 10.200,00 
µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010), βάσει της 
µελέτης που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. πρωτ. 115769/2246/21-12-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στον Χρήστο Ράπτη, Πολ. Μηχ. Ε∆Ε, µε έκπτωση δύο (2%) στο ποσό των 9.996,00 € µε 
ΦΠΑ, µετά την σύµφωνη γνώµη και του ιδίου, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από 
τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5γ και 6 
παρ.7 του Ν. 4071/2012, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 35 του Ν. 
4053/2012, που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1γ & 3δ του Ν. 
3669/2008, καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών,  

επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, δεδοµένου ότι µετά τις πρόσφατες 
πληµµύρες στον κεντρικό χείµαρρο του οικισµού της Τ.Κ. Παραποτάµου του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας προξενήθηκαν ζηµιές σε τοίχο αντιστήριξης από λιθοδοµή που είχε 
κατασκευαστεί παλιότερα από τον ∆ήµο, µε αποτέλεσµα την ανατροπή του και επειδή οι 
εργασίες για την κατασκευή του τοιχίου αντιστήριξης που προέκυψαν από απρόβλεπτες 
περιστάσεις, είναι απόλυτα επείγουσες και αναγκαίες λόγω σοβαρού επικειµένου κινδύνου και 
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πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για να αρθούν σοβαροί επικείµενοι κίνδυνοι για τις 
παρακείµενες οικίες. 

� 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, 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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-
2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
115709/4892/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω έντονων 
βροχοπτώσεων.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 

µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις του 

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

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

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

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

9. Την αριθ. πρωτ. 115709/4892/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση µίσθωσης από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε., τα οποία εργάσθηκαν από τις 20-12-2012 για την αποκατάσταση βατότητας 
επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων 
(βροχοπτώσεων), δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα 
τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (προωθητήρα γαιών), που απαιτούνταν για την άµεση 
αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 115758/4894/21-12-2012 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 116120/4429/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, εργασιών για 
αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω έντονων 
καιρικών φαινόµενων (βροχοπτώσεων), σε µηχάνηµα το οποίο εργάστηκε από 20-12-2012 όπως 
αναλυτικά φαίνεται 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, 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 37/1559/27-12-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται 
κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 20-12-2012, για την αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού 
δρόµου στα Τ.∆. Αγ. Βλασίου – Καστρίου λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων (βροχοπτώσεων), 
σύµφωνα µε την αριθµ. 115709/4892/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισµό (προωθητήρα γαιών), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των 
παραπάνω προβληµάτων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ∆ήµας ∆ηµήτριος 121876 Τ.∆. Καστρί – Αγ. Βλάσιο 

 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-
2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Έγκριση µίσθωσης µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης σύµφωνα µε την αριθµ. 
115700/4891/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη µεταφορά 
µεγάλου φορτίου άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2012-2013 για την άµεση αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
κατόπιν αιτήµατος της ΕΛΑΣ - Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την αριθ. πρωτ. 115700/4891/21-12-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση µίσθωσης από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
ιδιωτικού µεταφορικού µέσου για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, για την χειµερινή περίοδο 
2012-2013 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος της ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας 
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Ηγουµενίτσας, δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στον Μηχανικό 
Εξοπλισµό της κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 115763/4895/21-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 116124/4430/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, του έργου της µεταφοράς 
µεγάλου φορτίου άλατος, µε µεταφορικό µέσο ιδιωτικής χρήσης, για την χειµερινή περίοδο 2012-
2013 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος της ΕΛΑΣ - Τµήµατος Τροχαίας 
Ηγουµενίτσας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1560/27-12-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, του έργου της µεταφοράς µεγάλου φορτίου άλατος, για την χειµερινή περίοδο 
2012-2013 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο 
αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος της ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 115700/4891/21-12-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στον Μηχανικό Εξοπλισµό της, 
κατάλληλο όχηµα για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, που ζητά το Τµήµα Τροχαίας 
Ηγουµενίτσας:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Σοκόλης Παναγιώτης ΕΚΒ 4864 
Μεταφορά άλατος από 
Ιωάννινα στην Ηγουµενίτσα. 

 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών πεδίου (οριοθετήσεις, 
αποτυπώσεις εκτάσεων που διαχειρίζεται η Π.Ε. Θεσπρωτίας).     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 116080/4901//21-12-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 116119/4428/21-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Σας γνωρίζουµε ότι εξ’ αιτίας του 
γεγονότος ότι έχει προκύψει η ανάγκη για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών πεδίου 
(οριοθετήσεις, αποτυπώσεις εκτάσεων που διαχειρίζεται η Π.Ε. Θεσπρωτίας) και µε 
δεδοµένη την έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής (συστήµατα GPS, software 
επεξεργασίας δεδοµένων κ.τ.λ.) και το επείγον της εκτέλεσης των εργασιών εισηγούµαστε 
την απευθείας ανάθεση των εργασιών αυτών στον κ. Κοτσώνη Κωνσταντίνο, Τοπογράφο 
Μηχανικό, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική  υποδοµή και 
δέχεται να εκτελέσει τις απαιτούµενες εργασίες άµεσα µε αµοιβή 5.000 € 
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συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την προσφορά του. Σύµφωνα µε την 
εκτίµηση της τεχνικής υπηρεσίας οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες πεδίου 
κοστολογούνται σε 7500 € του ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1561/27-12-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης τοπογραφικών εργασιών πεδίου (οριοθετήσεις, αποτυπώσεις 
εκτάσεων που διαχειρίζεται η Π.Ε. Θεσπρωτίας) προϋπολογισµού δαπάνης € 7.500,00 µε 
ΦΠΑ, και µε δεδοµένη την έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής (συστήµατα GPS, 
software επεξεργασίας δεδοµένων κ.τ.λ.) στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Κωνσταντίνο Η. 
Κοτσώνη, Τοπογράφο Μηχανικό, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την 
υλικοτεχνική υποδοµή, και δέχεται να εκτελέσει τις απαιτούµενες εργασίες άµεσα και µε 
αµοιβή 5.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 071, ΚΑΕ 9579 του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 

Εγκρίνει την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) και του Κωνσταντίνου Η. Κοτσώνη, Τοπογράφου Μηχανικού, για την εκτέλεση 
των ανωτέρω εργασιών πεδίου (οριοθετήσεις, αποτυπώσεις εκτάσεων που διαχειρίζεται η 
Π.Ε. Θεσπρωτίας), σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄αυτό. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ µε το εξής σκεπτικό: «Παρόλο που αναγνωρίζουµε την ανάγκη – σύµφωνα 
µε την εισήγηση της Υπηρεσίας – για την εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών του θέµατος, 
θεωρούµε ότι ουδόλως ενηµερώνεται η Οικονοµική Επιτροπή για τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν (ποιο έργο, ποιες µελέτες και πού), δεδοµένου ότι η επισυναπτόµενη στην 
εισήγηση προσφορά είναι αόριστη και δεν συνοδεύεται από σχετική τεχνική περιγραφή – 
έκθεση της αρµόδιας ∆/νσης Τεχνικών Έργων, όπως θα έπρεπε, για να βοηθηθεί η Ο.Ε. στο 
έργο της, και όπως ακριβώς έρχονται οι σχετικές εισηγήσεις από τις άλλες Περιφερειακές 
Ενότητες». 

� 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, για την ανάληψη και διεκπεραίωση εργασιών και υπηρεσιών 
υποστήριξης των έργων που εκτελεί η Περιφέρεια, ώστε να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των 
έργων.  
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 49ο 

Έγκριση δαπανών προµήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισµού για τις λειτουργικές ανάγκες 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 116129/4119/21-12-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 116153/4432/24-
12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «….. 
Προκειµένου να αντιµετωπισθούν λειτουργικές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, παρακαλούµε για την έγκριση της προµήθειας και την ανάθεση του κατωτέρω 
εξοπλισµού: - µίας (1) τηλεόρασης LCD 40΄΄ στην εταιρεία:  «Κωνσταντίνος Στρατάκης», µε 
συνολικό ποσό τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (453,87 €) µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά. - ενός έγχρωµου (1) εκτυπωτή µε δυνατότητα 
εκτύπωσης διπλής όψης χαρτιού µεγέθους Α3/A4 στον προµηθευτή «Χριστόφορος 
Μπαρόλας – Ξενοφών Σιδέρης Ο.Ε.» µε ποσό χίλια διακόσια πενήντα ευρώ (1.250,00 €) 
µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την  συνηµµένη  προσφορά. Τέλος παρακαλούµε για την έγκριση 
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διάθεσης της απαιτούµενης δαπάνης από τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Π. Ε. 
Πρέβεζας  (Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 1699 & 1723).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1562/27-12-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια του κάτωθι ηλεκτρονικού εξοπλισµού, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, 
σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας (Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 1699 & 1723), προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι λειτουργικές 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, βάσει των προσφορών που συνέλεξε το 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ως εξής: 

1. µία (1) τηλεόραση LCD 40΄΄ συνολικής δαπάνης 453,87 € µε ΦΠΑ, από την προµηθευτή 
«Κωνσταντίνος Στρατάκης» και  

2. έναν (1) έγχρωµο εκτυπωτή µε δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης χαρτιού µεγέθους 
Α3/A4 συνολικής δαπάνης 1.250,00 € µε ΦΠΑ από τον προµηθευτή «Χριστόφορος 
Μπαρόλας – Ξενοφών Σιδέρης Ο.Ε.». 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 50ο 

Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση σε µία (1) εφηµερίδα, συνοπτικού πίνακα του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Γραµµατείας του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 116463/4440/24-12-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 116289/4437/24-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης περίπου € 555,00 
προκειµένου να δηµοσιευθεί συνοπτικός πίνακας προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2013, έτσι όπως ψηφίστηκε µε την αριθµ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 3  «∆ιαδικασίες 
κατάρτισης, ελέγχου και δηµοσιότητας του προϋπολογισµού» της αριθµ. 3907/24-1-11 
(ΦΕΚ 277 Α΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών «….συνοπτική οικονοµική κατάσταση του 
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προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο, αναρτάται 
υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας και δηµοσιεύεται σε µια (1) 
τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφέρειας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1563/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 555,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 
072, ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη δηµοσίευση σε µία (1) 
εφηµερίδα, του συνοπτικού πίνακα προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, 
έτσι όπως ψηφίστηκε µε την αριθ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου.   
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Τελική τροποποίηση της κατανοµής της πίστωσης για την συντήρηση του 
∆ιοικητηρίου και των λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 14/526/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η κατανοµή των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση 
∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό € 
120.000,00 και πίστωση 100.000,00 € για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε 
εργασίες συντήρησης των ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για το έτος 2012, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 116603/11617/27-12-2012 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 116742/4445/27-12-2012 στον φάκελο 19/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την «……Τροποποίηση κατανοµής του εγκεκριµένου µε 
την αριθ. 14/526/21-5-2012 απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής Π.Η., ποσού 100.000 € 
για την συντήρηση του ∆ιοικητηρίου και των λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου, σε 
βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων  
Περιφέρειας Ηπείρου» και µεταφορά  από το πρόγραµµα ΚΑΠ 2012 ως ανειληµµένες 
υποχρεώσεις στο πρόγραµµα ΣΑΕΠ 030 και στο έργο: Συντήρηση – επισκευή κτιρίων 
στέγασης Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου .……». Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται 
την κατανοµή  πίστωσης 80.000 € για την  συντήρηση κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου, 
σύµφωνα µε τον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά 
Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, τόνισαν ότι οι δαπάνες για συντηρήσεις και 
επισκευές των κτιρίων της Περιφέρειας, πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στα νέα 
οικονοµικά δεδοµένα και να λαµβάνονται υπόψη οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 37/1564/27-12-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της κατανοµής της πίστωσης του έργου του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο 
«Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», µε προϋπολογισµό € 
120.000,00 και πίστωση 100.000,00 € όπως αυτή είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 14/526/21-05-
2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και  

την µεταφορά πίστωσης ποσού € 80.000,00 από το ως άνω κονδύλιο του Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, ως ανειληµµένες υποχρεώσεις, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση – επισκευή 
κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου», για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν σε εργασίες συντήρησης του ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε εκτέλεση απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται: 

α/α  ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

 ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ( ΚΑΠ 2011 ) 30.287,00 
   
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΤΟΥΣ 2012     
1. Προµήθεια θερµαντικών σωµάτων 600,00 
2. Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού 12.439,00 

3. 
Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για την συντήρηση κτιρίων 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (πόµολα, πόρτες κ.λ.π) και πινακίδων 

3.246,00 

3. Προµήθεια δαπέδων laminat και περσίδων 3.000,00 
4. Προµήθεια αρχειοθηκών για τη ∆/νση Τεχνικών έργων Π.Η και ΝΤΕΞΙΟΝ 5.054,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 24.339,00 
   
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012  

1. 
∆ιάφορες οικοδοµικές εργασίες(Επισκευή ορθοµαρµαρώσεων, επισκευή 
στέγης ∆ιοικητηρίου, δαπέδων, θυρών, παραθύρων, γυψοσανίδες κ.λ.π)   6.161,00 

2. Ανακαίνιση χρωµατισµών  ∆ιοικητηρίου και  λοιπών κτιρίων της Π.Η 10.000,00 

3. 
Επισκευή και συντήρηση δικτύων  η-µ  εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, 
ηλεκτρικά, θέρµανση) 

5.400,00 

4. Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων της Π.Η. 3.800,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 25.361,00 
 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2012 49.700,00 

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ:   30.287,00+49.700= 79.987,00  

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι 

καταψήφισε την κατάρτιση του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου και τις 
τροποποιήσεις του, στις σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, δεδοµένου 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο



 - 128 - 

ότι και η κατάρτιση και οι τροποποιήσεις του διέπονται από την ίδια λογική που έχει η 
Περιφερειακή Αρχή για την ανάπτυξη. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 116262/4435/24-12-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση δαπάνης για δέσµευση ονόµατος ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 117006/8958/27-12-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 117115/4447/27-12-2012 στον φάκελο 19/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την δέσµευση 
ονόµατος ιστοχώρου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1565/27-12-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 63,96 για την δέσµευση ονόµατος ιστοχώρου της Περιφέρειας 
Ηπείρου και προκειµένου να διατηρηθεί το όνοµα (Domain name: php.gov.gr) για δύο (2) 
χρόνια, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, 

ΑΔΑ: ΒΕΦΘ7Λ9-Φ6Ο



 - 130 - 

(Φορέας 072 και ΚΑΕ 0871), µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος  

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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