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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/28-01-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός 
Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 
Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 
Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 2478/56/09-01-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ιωάννου Αθηνά, 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. 
7548/297/24-01-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση 
Φλάµπουρα», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και 
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συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 
24-04-2013.  

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», µέχρι την 30-04-2013.  

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαµπουράρι», αναδόχου εταιρείας 
«Μιλτιάδης Κουµπής & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 07-08-2013. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά»,  αναδόχου Κοι/ξίας 
Τάση Γεωργίου - Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 31-07-2013. 

6. Έγκριση των Πρακτικών ΙΙΙ/23-01-2012 (αξιολόγηση & βαθµολόγηση οικονοµικής 
προσφοράς) και IV/23-01-2013 (τελική αξιολόγηση προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή 
αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs and 
Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», προϋπολογισµού € 
47.200,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, για την υποβοήθηση του έργου των 
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των 
λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο 
∆ιπλογραφικό Σύστηµα», για το έτος 2013. 

8. Έγκριση του Νο 1/21-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των 
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

9. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

10. Έγκριση τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση 
και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου (σχετ. η αριθµ. 17/708/21-06-2012 απόφαση της Ο.Ε.). 

11. Έγκριση σύναψης σύµβασης µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Α.Ε.», για τη σύνδεση συστήµατος ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2013. 

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

13. Έγκριση διοργάνωσης ηµερίδας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

14. Παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, για την προµήθεια 
καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης) µε δικές του διαδικασίες, για την κάλυψη των αναγκών 
θέρµανσης των γραφείων του ΟΑΕ∆-ΚΠΑ2 Πρέβεζας.  

15. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, Σταυροπούλου - Ντόβα Θωµαής, στη Θεσσαλονίκη από 28/01/2013 έως 
30/01/2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών για την συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα του ΕΦΕΤ µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των εγκαταστάσεων 
παρασκευασµάτων κρέατος, κιµά, τεµαχισµού και προϊόντων µε βάση το κρέας». 

16. Έγκριση κατάργησης δίκης, η οποία έχει διανοιχθεί µε την από 13-01-2009 αίτηση 
ακυρώσεως της Ν.Α. Πρέβεζας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 67924/31 Οκτωβρίου 2008 κοινής 
Απόφασης του υπουργού Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, δηµοσιευθείσης 
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στο ΦΕΚ 1131/τΓ/16-12-2008, που αφορά στη µετάταξη της Γεωργίας Καραβασίλη του 
Βασιλείου ως υπαλλήλου της Ν.Α. Πρέβεζας, στη ∆/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

18. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση νέων ∆ελτίων Εκπαίδευσης-Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) των 
υποψηφίων οδηγών για την ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

19. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση, µέσω δικαστικού επιµελητή, κλήτευσης προς κατάθεση 
απόψεων και σχετικής έκθεσης αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασµού της Π.Ε. Άρτας, σε επιχείρηση η οποία παρέβη τις διατάξεις του Ν. 1650/86 
(ΦΕΚ 160 Α΄) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α’), το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α’). 

20. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε 
ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-03-2013. 

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. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζηµιών του 
αναχώµατος στο Λούρο ποταµό», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση δαπάνης για διάθεση ελικοπτέρου ανεύρεσης ορειβάτη στην περιοχή Πάπιγκο 
Ζαγορίου Ιωαννίνων {αριθµ. Φ.800/165272/Σ.23 (ΦΕΚ Β’ 169/06-02-2012) απόφαση του 
Υπ. Εθνικής Άµυνας}. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 22-01-2013 
συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού 
Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάµπουρα», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 90668/3669/10-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Κατασκευή 
σαρζανέτ επί της εθνικής οδού Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάµπουρα», 
προϋπολογισµού 15.000 € µε τον Φ.Π.Α.. 

7. Την αριθµ. 33/1336/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-
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2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 99877/9950/06-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 90895/8970/02-11-2012 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθµ. 34/1403/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-11-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, η 
οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση 
προσφοράς και Β) ορίσθηκε η 7η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή, ως νέα ηµέρα 
διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 
του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει 
της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6986/679/23-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7026/258/23-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
που διενεργήθηκε την 07-12-2013, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή: «….. σε 
ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα 
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  µονόγραψε και ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο 
ΜΕΕΠ….. Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο (αρ. κατάθεσης 
προσφοράς) µειοδότη ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το 
δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και 
την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο 
του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Στη συνέχεια αποσφράγισε 
τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία τους 
για κάθε διαγωνιζόµενο. Τέλος ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της 
οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο 
σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η 
πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, 
παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία και διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε 
σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου 
της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού 
έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι 
γίνονται δεκτές όλες οι προσφορές οι οποίες και καταχωρήθηκαν κατά σειρά µειοδοσίας, 
όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος Πίνακα (II). Μετά τα παραπάνω και 
προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-
2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών 
επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, 
ώστε µε µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της 
συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις 
εκδούσες Αρχές. Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής (παραλαβή τελευταίας βεβαίωσης γνησιότητας η µε αρ. 23715/10-
12-2012/Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων Ιωαννίνων), την 24-12-2012 η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές 
επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε 
οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, όπως 
αναγράφονται στον Πίνακα (IΙ) που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. Την 11.00́ π.µ. 
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της 24-12-2012, η  Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε 
γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή όλες οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές 
και ότι προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠ. 
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 02,00% και ότι για την υποβολή τυχόν 
ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη την 27-12-2012 και ώρα 7:30 και µε λήξη την 
04-01-2013 και ώρα 14:30….. Ιωάννινα  24 ∆εκεµβρίου 2012 ….. Μετά την πάροδο της 
προβλεπόµενης προθεσµίας για τυχόν ενστάσεις κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
διαγωνισµού, η οποία έληξε την 04-01-2013 και επειδή στον Πίνακα (ΙΙ) του Πρακτικού 
[«Πίνακας Παραδεκτών Προσφορών κατά σειρά Μειοδοσίας»] υπάρχουν δύο οικονοµικές 
προσφορές  οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα, η ∆.Τ.Ε./Π.Η. προέβη στην πραγµατοποίηση  
κλήρωσης την 14-01-2013, µετά την από 09-01-2013 πρόσκληση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. προς 
τους ενδιαφερόµενους και το αποτέλεσµα αυτής ανέδειξε ως 2η προσφορά στον Πίνακα 
Κατάταξης Κατά Σειρά Μειοδοσίας τη διαγωνιζόµενη Ε.Ε. «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ Ε∆Ε» και ως 3η την προσφορά της  Ε.Ε. «ΖΗΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε∆Ε». 
Το αποτέλεσµα της κλήρωσης διαβιβάστηκε στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε το αρ. 
4785/364/16-01-2013 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η. Στην συνέχιση της συνεδρίασης της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  η οποία πραγµατοποιήθηκε την 17–01–2013 και αφού ελήφθη 
υπόψη το αποτέλεσµα της κλήρωσης µεταξύ ίσων προσφορών την οποία διενήργησε η 
∆.Τ.Ε./Π.Η., ο Πίνακας κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας του 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού διαµορφώνεται ως εξής: …… Την 13.00́ π.µ. της 
17-01-2013, η Πρόεδρος της Επιτροπής γνωστοποιεί το αποτέλεσµα µε γραπτή 
ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι κατατεθείσες προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι 
παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 02,00% Το παρόν 
Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. Ιωάννινα 17 
Ιανουαρίου 2013…».  

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 4/62/28-01-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-12-2012 
επαναληπτικής δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ επί της Εθνικής οδού 
Ιωαννίνων – Πρεβέζης στη θέση Φλάµπουρα», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µετά την πάροδο της 
προβλεπόµενης προθεσµίας για τυχόν ενστάσεις κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και κατόπιν της κλήρωσης που διενεργήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Η., µεταξύ 
των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων α) «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ε∆Ε» και β) «ΖΗΚΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ε∆Ε» οι οποίες προσέφεραν ακριβώς την ίδια οικονοµική προσφορά,  και 
αφού καταρτίσθηκε ο τελικός Πίνακας κατάταξης, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠ. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ε.∆.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 2,00%  και 
τιµή € 11.951,21 χωρίς ΦΠΑ και  
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− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΠ. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ε.∆.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 (2,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 
ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, 
όπως και στις σχετικές αριθµ. 33/1336/13-11-2012 και 34/1403/28-11-2012 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας το σκεπτικό ότι διαφωνούν µε τη διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και εισηγήθηκαν την 
εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη 
διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές 
δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
33/1336/13-11-2012 και 34/1403/28-11-2012 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 πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. 
Κουτσελιού και συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», µέχρι την 24-04-2013.  

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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5264/401/23-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7395/289/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 18-12-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 24-04-2013 
επικαλούµενος: «...ως κύριο λόγο καθυστέρησης περαίωσης του έργου, την µη έγκαιρη 
ολοκλήρωση της κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων παροχών των ιδιοκτησιών από την 
αρµόδια Υπηρεσία- ∆ΕΥΑΙ-, που δηµιουργεί προβλήµατα και καθυστέρηση στις εργασίες 
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αποκατάστασης των δρόµων µε ασφαλτικά, καθώς και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
κατά την χειµερινή περίοδο που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών υπαίθρου( 
διάστρωση ασφαλτικών κλπ.» Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει ότι: «…-Η αίτηση  
του αναδόχου για χορήγηση παράτασης υποβλήθηκε πριν την λήξη της εγκεκριµένης 
προθεσµίας  του έργου, -εντός της ισχύουσας προθεσµίας  εκτελέστηκε το 90% του 
τεχνικού αντικείµενου του έργου, -οι επικαλούµενοι από τον ανάδοχο λόγοι είναι βάσιµοι 
και ως εκ τούτου η µη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 
του, -για την ολοκλήρωση των υπολειποµένων εργασιών και την τακτοποίηση του φακέλου 
της εργολαβίας (επιµετρήσεις ΑΠΕ κλπ ) είναι αναγκαία η χορήγηση παράτασης του έργου 
κατά 4 µήνες . …… Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Π. Ηπείρου µε το αρ. πρωτ.5745 
π.ε./16-1-2013 έγγραφο της διατύπωσε σύµφωνη γνώµη για την έγκριση χορήγησης της 
αιτούµενης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 4 µήνες ήτοι µέχρι την 
24-04-2013. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση 
χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 4 µήνες, ήτοι µέχρι την 
24-4-2013 µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της παράτασης, 
διατηρούν όµως τις επιφυλάξεις τους για το κατά πόσο θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση του 
έργου, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την Υπηρεσία υπολείπονται εργασίες ασφαλτικών, και 
µέχρι τον Απρίλιο στην περιοχή µας ακόµη επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες, ενώ 
επιπλέον τόνισαν ότι πρέπει να διερευνηθεί η πρόοδος των εργασιών, σε σχέση µε τις 
εργασίες που εκτελεί η ∆ΕΥΑΙ, ώστε να «κλείσει» το έργο. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/63/28-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Κουτσελιού και 
συνοικισµού Γορίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΕΝΗ Ν. ΓΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 24-
04-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του 
έργου, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 5745 π.ε./16-1-2013 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 εκτέλεσής του µέχρι την 24-04-2013. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο του θέµατος, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 
Επιπλέον ζήτησε να συνταχθεί από την αρµόδια ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, έκθεση για την 
ποιότητα κατασκευής 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.», µέχρι την 30-04-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6382/523/24-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7524/294/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 22-01-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-04-2013 για τους 
λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, « …. και επειδή το 
αντικείµενο του έργου εκτείνεται σε πολλά σηµεία σε όλη την Ήπειρο και οι καιρικές 
συνθήκες δεν επιτρέπουν την συνεχή και αδιάκοπη εκτέλεση των εργασιών του έργου 
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χωρίς να οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου …», εισηγείται την χορήγηση παράτασης 
της προθεσµίας περαιώσεως του έργου, µέχρι 30-04-2013 µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/64/28-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
µέχρι την 30-04-2013, 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαµπουράρι», αναδόχου εταιρείας 
«Μιλτιάδης Κουµπής & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 07-08-2013.   

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. 1/2/06-01-2013 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 Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 113160/11292/18-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6003/206/21-01-2013 στον φάκελο 2/2013 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 07-08-2013 για 
τους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει ότι οι 
υπολειπόµενες εργασίες είναι 95% του συνόλου των εργασιών και εισηγείται τη χορήγηση 
της παράτασης, λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή 
του έργου.  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/65/28-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαµπουράρι», αναδόχου εταιρείας «Μιλτιάδης 
Κουµπής & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 07-08-2013, 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά», αναδόχου 
Κοι/ξίας Τάση Γεωργίου - Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 31-07-2013.   

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. 1/2/06-01-2013 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 Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5548/432/23-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7399/290/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 18-01-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-07-2013 για 
τους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει ότι οι 
υπολειπόµενες εργασίες είναι 40% του συνόλου των εργασιών και εισηγείται τη χορήγηση 
της παράτασης, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του 
έργου και για την ολοκλήρωση των εργασιών.  

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, σηµείωσε ότι συµφωνεί µε τη χορήγηση της παράτασης, έθεσε όµως το 
ζήτηµα του προγραµµατισµού της εκτέλεσης των έργων από τις αρµόδιες Τεχνικές 
Υπηρεσίες, δεδοµένου ότι έργα που περιλαµβάνουν εργασίες ασφαλτικών, είναι σίγουρο 
ότι δεν θα µπορέσουν να ολοκληρωθούν στην περίοδο του χειµώνα που οι καιρικές 
συνθήκες είναι απαγορευτικές για την εκτέλεσή τους και οδηγούνται σε συνεχόµενες 
παρατάσεις. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/66/28-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά»,  αναδόχου Κοι/ξίας Τάση 
Γεωργίου - Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 31-07-2013, 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 των Πρακτικών ΙΙΙ/23-01-2013 (αξιολόγηση & βαθµολόγηση οικονοµικής 
προσφοράς) και IV/23-01-2013 (τελική αξιολόγηση προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή 
αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs 
and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», 
προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Το έργο µε τίτλο “ICS – SMEs and Cooperative Economy for Local Development” 
εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας MED µε την από 27-28/04/2010 
απόφαση της Επιτροπής Επιλογής του Προγράµµατος (αριθµός σύµβασης 
χρηµατοδότησης: 2G-MED09-148). 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ
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7. Την αριθµ. 17/669/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, και καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη για τη διενέργεια του, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 46159/1916/24-05-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αριθµ. 19/770/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανοιχτού 
διαγωνισµού του θέµατος. 

9. Την αριθµ. 27/1082/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/10-09-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στην 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «Next Com Α.Ε.», επειδή τα 
δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της  υπ’ αριθµ. 2/2012 ∆ιακήρυξης του 
διαγωνισµού, ενώ αποκλείεται η προσφορά της εταιρείας «Plan Tech ΕΠΕ», σύµφωνα µε 
τους όρους της ∆ιακήρυξης, επειδή σε κανένα από τα δύο αντίτυπα των δικαιολογητικών 
δεν υπήρχε η σήµανση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, ενώ επίσης απουσίαζε παντελώς η 
µονογραφή των σελίδων των δικαιολογητικών και στα δύο αντίτυπα. 

10. Την αριθµ. 31/1268/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/22-10-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στην 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης της 
οικονοµικής προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «Next Com Α.Ε.», 
της οποίας η τεχνική προσφορά κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, όπως καθορίζεται 
στο Κεφ.Γ.6.3 της Προκήρυξης, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ)= 100. 

11. Τα Πρακτικά ΙΙΙ/23-01-2013 (αξιολόγηση & βαθµολόγηση οικονοµικής προσφοράς) και 
IV/23-01-2013 (τελική αξιολόγηση προσφοράς) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού 
διαγωνισµού του θέµατος (υποβλήθηκαν µε το αριθµ. 7329/412/24-01-2013 έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 7345/285/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

Α) Στο Πρακτικό ΙΙΙ/23-01-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙΙΙ 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την 
δηµοσιότητα του έργου: “SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS ” 

στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED  2007 - 2013 

Την Τετάρτη 23.01.2013 και ώρα 11:00 π.µ οι παρακάτω υπογεγραµµένοι: 
1. Ευτυχιάδης Γεώργιος, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ως πρόεδρος 
2. Λύγδα Ασηµίνα, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ως µέλος 
3. Χριστοδούλου Κων/νος, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ως µέλος 
που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για 
τη δηµοσιότητα του έργου: “SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο 
ICS  
στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED 2007-2013  η οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. 19/770 και 
19/812/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου συνήλθαν σε 
δηµόσια συνεδρίαση κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της προέδρου της Επιτροπής σε γραφείο της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να προβούν στην αποσφράγιση του φακέλου, τον έλεγχο 
πληρότητας των υποφακέλων και το τυπικά παραδεκτό της προσφοράς και τέλος, την αξιολόγηση 
και βαθµολόγηση της «Οικονοµικής Προσφοράς» του υποψήφιου αναδόχου: 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ



 - 18 - 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ α/α Πρωτοκόλλου 
∆.Α.Π. 

1. 
− NextCom AE 70990/2932/08.08.2012 

 
Επισηµαίνεται ότι στον διαγωνισµό συµµετείχε και η εταιρία PlanTech ΕΠΕ αλλά µετά το πέρας  του 
πρώτου σταδίου ελέγχου των προσφορών που αφορούσε στον έλεγχο της πληρότητας και της 
εγκυρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς τον έλεγχο πληρότητας και των τεχνικών 
προσφορών η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά της PlanTech ΕΠΕ. για τους λόγους που 
περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 27/1082/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
Η προσφορά του διαγωνιζόµενου NextCom AE κρίθηκε παραδεκτή όσο αφορά στα «∆ικαιολογητικά & 
την «Τεχνική Προσφορά» και προχώρησε στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού (αξιολόγηση 
Οικονοµικής Προσφοράς) µε την υπ’ αριθµ. 31/1268/26.10.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων, τον έλεγχο πληρότητας και το 
τυπικά παραδεκτό της προσφοράς και τέλος, την αξιολόγηση και βαθµολόγηση της «Οικονοµικής 
Προσφοράς», καταγράφοντας τα επιµέρους στοιχεία της προσφοράς σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Α.4.2 της 
Προκήρυξης. 
Κατόπιν τούτων η Επιτροπή οµόφωνα σηµειώνει τα εξής: 
Ι. Όσον αφορά στον Φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς της Εταιρείας NEXTCOM AE  η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι έγινε κοστολόγηση του έργου  που προσφέρεται στο συνολικό ποσό 30.695,00 € 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ή 37.754,85 € (µε Φ.Π.Α.) και ότι η προσφορά είναι τυπικά παραδεκτή. 

Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στην καταγραφή όλων των προσφεροµένων οικονοµικών 
στοιχείων της προσφοράς, καθώς και 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 προσφέρον 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 της Οικονοµικής Προσφοράς του διαγωνιζόµενου εµφανίζεται στον ακόλουθο 
Πίνακα, καθώς και στον επισυναπτόµενο αναλυτικό Πίνακα Βαθµολόγησης Οικονοµικών 
Προσφορών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Πρακτικού V. 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΒΟΠ 

1. NextCom AE 100 

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 5 αντίτυπα  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ευτυχιάδης Γεώργιος     Λύγδα Ασηµίνα Χριστοδούλου Κων/νος 
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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 NextCom AE 37.754.85 € 20 % 100,00 

     

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

Β) Στο Πρακτικό ΙV/23-01-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  IV 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την 
δηµοσιότητα του έργου: “SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS ” 

στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED  2007 - 2013 

Την Τετάρτη 23.01.2013 και ώρα 12:00 π.µ οι παρακάτω υπογεγραµµένοι: 

1. Ευτυχιάδης Γεώργιος, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,ως πρόεδρος 
2. Λύγδα Ασηµίνα, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,ως µέλος 
3. Χριστοδούλου Κων/νος, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού,ως µέλος 
που αποτελούν την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για 
τη δηµοσιότητα του έργου: “SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο 
ICS  
στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED 2007-2013  η οποία συγκροτήθηκε µε την αρ. 19/770 και 
19/812/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου συνήλθαν σε κλειστή 
συνεδρίαση σε γραφείο της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να συνεχίσουν τη διαδικασία 
αξιολόγησης της προσφοράς του διαγωνιζόµενου - που βαθµολογήθηκε και κρίθηκε µέχρι το στάδιο αυτό 
παραδεκτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ενότητα Γ.5.2. του Τεύχους της Προκήρυξης - 
προβαίνοντας στην τελική αξιολόγηση της προσφοράς κατά τα οριζόµενα στην ενότητα Γ.8. του 
Τεύχους της Προκήρυξης 

 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ α/α Πρωτοκόλλου 
∆.Α.Π. 

1. 
− NextCom AE 70990/2932/08.08.2012 

 
 

Επισηµαίνεται ότι στον διαγωνισµό συµµετείχε και η εταιρία PlanTech ΕΠΕ αλλά µετά το 
πέρας  του πρώτου σταδίου ελέγχου των προσφορών που αφορούσε στον έλεγχο της πληρότητας 
και της εγκυρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς τον έλεγχο πληρότητας και των 
τεχνικών προσφορών η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά της PlanTech ΕΠΕ. για τους 
λόγους που περιγράφονται στην υπ’ αριθµ. 27/1082/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην τελική αξιολόγηση της προσφοράς, σύµφωνα µε το 
Κεφάλαιο Γ.8 του Τεύχους της Προκήρυξης, 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). 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ



 - 20 - 

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 IΙ) 
ΣΒΟΠ (ν) : Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς της πρότασης (ν).(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ) 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται στον υποψήφιο που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική 
βαθµολογία….» 
Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική Βαθµολογία Τελικής Αξιολόγησης της προσφοράς του 
διαγωνιζόµενου είναι όπως εµφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα Τελικής Αξιολόγησης: 

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. NextCom AE  100,00  100,00  100,00 

 
Σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα τελική αξιολόγησης η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του 
∆ιαγωνισµού στον διαγωνιζόµενο ΝextCom AE 

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 5 αντίτυπα  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ευτυχιάδης Γεώργιος     Λύγδα Ασηµίνα Χριστοδούλου Κων/νος 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/67/28-01-2013) 

Έγκριση των Πρακτικών 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/23-01-2013 (αξιολόγηση & βαθµολόγηση οικονοµικής προσφοράς) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 
«SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», 
προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 11Α), η 
Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση της οικονοµικής προσφοράς της 
εταιρείας «Next Com Α.Ε.», της οποίας η προσφορά είχε γίνει αποδεκτή µε το Πρακτικό Ι/10-
09-2012 της Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 27/1082/21-09-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και η τεχνική προσφορά της κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, µε 
το Πρακτικό ΙΙ/22-10-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής που εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. 31/1268/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε Συνολικό Βαθµό 
Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ)= 100  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, αφού διαπίστωσε ότι έγινε κοστολόγηση του έργου 
που προσφέρεται από την εταιρεία «Next Com Α.Ε.», στο συνολικό ποσό 30.695,00 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ή 37.754,85 € (µε Φ.Π.Α.) και ότι η οικονοµική προσφορά είναι τυπικά παραδεκτή, 
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προχώρησε στον υπολογισµό του Συνολικού Βαθµού Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) 
βασιζόµενη στον τύπο που εµπεριέχεται στο Κεφ.Γ.7.3 της Προκήρυξης, που είναι 
ΣΒΟΠ=100. 

Β. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙV/23-01-2013 (τελική αξιολόγηση προσφοράς) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 11Β), η Επιτροπή προέβη στην τελική αξιολόγηση 
της προσφοράς της εταιρείας «Next Com Α.Ε.», σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Γ.8 του Τεύχους 
της Προκήρυξης και συνέταξε τον σχετικό πίνακα, σύµφωνα µε τον οποίο η συνολική 
Βαθµολογία Τελικής Αξιολόγησης της προσφοράς της διαγωνιζόµενης εταιρείας είναι 
ΒΤΑ=100 και εισηγείται την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στον διαγωνιζόµενο Νext Com A.E. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 
2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», 
προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/10-09-2012 (έλεγχος 
δικαιολογητικών συµµετοχής), ΙΙ/22-10-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς), ΙΙΙ/23-01-
2013 (αξιολόγηση & βαθµολόγηση οικονοµικής προσφοράς) και ΙV/23-01-2013 (τελική 
αξιολόγηση προσφοράς) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία 
µε την επωνυµία «Next Com Α.Ε.», επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους 
όρους της  υπ’ αριθµ. 2/2012 ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, η τεχνική προσφορά της κρίθηκε 
παραδεκτή στο σύνολό της, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ)= 100 και η 
οικονοµική της προσφορά, µε συνολικά προσφερθείσα έκπτωση 20% και συνολικό ποσό 
30.695,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 37.754,85 € (µε Φ.Π.Α.), είναι τυπικά παραδεκτή, µε Συνολικό 
Βαθµό Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) =100. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «Next 
Com Α.Ε.», για τη δηµοσιότητα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου του Προγράµµατος MED 
2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», 
προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ, µε συνολικά προσφερθείσα έκπτωση 20% και 
συνολικό ποσό 30.695,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 37.754,85 € (µε Φ.Π.Α.). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές 
αριθµ. 17/669/21-06-2012, 19/770/12-07-2012, 27/1082/21-09-2012 και 31/1268/26-10-2012 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος δήλωσε, όπως και σε προηγούµενες 
σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα 
διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός 
από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν 
υπερψηφίζει την εισήγηση. 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, 
για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, 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». 

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. 1/2/06-01-2013 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. 1/10/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία κατακυρώθηκαν 
τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, µε σύµβαση 
ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το 
υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, από 01/01/2012 σύµφωνα µε το 
Π.∆.315/1999, στην εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», 
µε ποσό προσφοράς 19.680,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 7228/690/24-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7342/284/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «… Από 01/01/2012 οι αιρετές Περιφέρειες που συστάθηκαν µε το Ν. 
3852/2010, εφαρµόζουν το διπλογραφικό σύστηµα γενικής και αναλυτικής λογιστικής – 
κοστολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 315/1999, «Περί ορισµού του περιεχοµένου και 
του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Μετά τα παραπάνω, σας παρακαλούµε να εγκρίνετε την 
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απευθείας ανάθεση στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε. (Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ - Γ. ΜΠΡΑΤΗ), - µειοδότη του σχετικού 
διαγωνισµού, που είχε διενεργηθεί για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, µε σύµβαση ανάθεσης 
έργου, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και 
την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό 
Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, από 01/01/2012, - του έργου της εφαρµογής του 
∆ιπλογραφικού συστήµατος, για το έτος 2013. Η δαπάνη για το ανωτέρω έργο ανέρχεται στο ποσό 
των 14.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της 
Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2013, στον ΚΑΕ 0871 (Αµοιβές λοιπών ελεύθερων 
επαγγελµατιών) και Ε.Φ. 072.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/68/28-01-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος γενικής και 
αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης, σύµφωνα µε το Π.∆.315/1999, για το έτος 2013, µε δαπάνη 
14.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., στην εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. ΜΠΡΑΤΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», µειοδότρια του σχετικού πρόχειρου διαγωνισµού του έτους 2012, που είχε 
διενεργηθεί για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για την 
µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. 
ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.», για την ανάθεση σ’ αυτή του έργου της υποβοήθησης των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος γενικής και 
αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης, σύµφωνα µε το Π.∆.315/1999 για το έτος 2013, µε δαπάνη 
14.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου, στον ΚΑΕ 0871 (Αµοιβές λοιπών ελεύθερων 
επαγγελµατιών) και Ε.Φ. 072.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Είµαστε αντίθετοι µε τη διαδικασία ανάθεσης της υποστήριξης από εξωτερικό συνεργάτη, 
του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εφαρµογή του 
∆ιπλογραφικού Συστήµατος γενικής και αναλυτικής λογιστικής – κοστολόγησης, όταν για δεύτερη 
χρονιά επιβαρύνεται ο προϋπολογισµός της Περιφέρειας, µε συνολικό ποσό € 19.680,00 πέρυσι και 
µε ποσό € 14.000,00 πλέον ΦΠΑ φέτος. Αυτό οδηγεί στη µη απόκτηση εµπειρίας της λειτουργίας του 
∆ιπλογραφικού Συστήµατος, από υπηρεσιακά στελέχη, πράγµα το οποίο είναι το ζητούµενο για τη 
λειτουργία µας. Εµµένουµε επίσης και στη θέση που είχαµε διατυπώσει κατά τη λήψη των σχετικών µε 
το θέµα αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής το έτος 2012, αλλά και στη συζήτηση που είχε γίνει 
στο Περιφερειακό Συµβούλιο, όταν ως παράταξη είχαµε επιµείνει στην τήρηση των ορίων νοµιµότητας 
για την ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη, τη στιγµή που υπηρετούν στην Περιφέρεια, 
υπάλληλοι µε τα ανάλογα τυπικά προσόντα για να εκτελέσουν τις εργασίες αυτές.». 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, όπως και στις σχετικές 
αριθµ. 29/849/27-10-2011, 36/1085/13-12-2011 και 1/10/09-01-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, στηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική 
αριθµ. 17/71/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέµα, όταν 
είχε υποστηρίξει ότι, ή θα έπρεπε να εκπαιδευθεί κάποιος από το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην 
Περιφέρεια Ηπείρου, ή να είχε προσληφθεί νέος υπάλληλος. 
.................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 του Νο 1/21-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών 
των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων 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. 1/2/06-01-2013 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. 27/1081/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε συλλογή σφραγισµένων 
προσφορών, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια 
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2013, προϋπολογισµού 40.000,00 € 
πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 (για τα µηχανήµατα) και 
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ΕΦ 073  ΚΑΕ 1511 (για τα αυτοκίνητα) του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) Β) εγκρίθηκε δαπάνη για τη δηµοσίευση σε µια τοπική 
εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του ως άνω διαγωνισµού και Γ) συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής, του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5946/580/21-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6000/204/21-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σας στέλνουµε, συνηµµένα, το 
πρακτικό Νο 1 της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη 
προµηθευτή λιπαντικών, για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 
2013 και σας παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, αναφορικά µε το αντικείµενο του 
θέµατος. Εισηγούµαστε επίσης, στην περίπτωση της έγκρισης διενέργειας επαναληπτικού 
διαγωνισµού, όπως αυτός διεξαχθεί από την ίδια επιτροπή (απόφαση 27/1081/21-09-
2012), καθώς και την από µέρους σας, έγκριση δαπάνης 60,00 €, για τη δηµοσίευση, σε 
µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισµού…». 

Στο ως άνω Πρακτικό Νο1/21-01-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών 

 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 21η του µηνός Ιανουαρίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, 
στο υπ΄ αριθµ. 232 γραφείο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών. 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 
 1/ Ζώτος Παναγιώτης, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, υπάλληλος του 
τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο. της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως πρόεδρος, 
 2/ Κοκκώνης Στέργιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄, υπάλληλος 
του ίδιουτµήµατος και ∆/νσης και 

 3/ ∆όσης Βασίλειος, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών-Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 
υπάλληλος του τµήµατος χορήγησης αδειών οδήγησης, της ίδιας ∆/νσης. 

Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισµού προµήθειας λιπαντικών, 
για τις ανάγκες των µηχανηµάτων και αυτοκινήτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013. 

 Η Επιτροπή, µέχρι και την 10.00 π.µ. ώρα, δέχτηκε τις προσφορές των: 

1/ ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και 

2/.ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, προέβη στην αποσφράγιση των 
κυρίως φακέλων των προσφορών, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
οποίων, προέκυψαν τα παρακάτω : 

α) Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ, η υπεύθυνη 
δήλωση του Άρθρου 2 της υπ΄ αριθµ. 2118/379/09-01-2013 σχετικής ∆ιακήρυξης, δεν φέρει 
ηµεροµηνία σύνταξης ούτε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως ρητά αναφέρεται στην 
ανωτέρω ∆ιακήρυξη, µε βάση τους όρους της οποίας, διενεργήθηκε ο παρόν διαγωνισµός. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή, αφού προέβη σε διαλογική συζήτηση, εισηγείται : 

Α) την απόρριψη της προσφοράς του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ και τη µη 
αποσφράγιση της τεχνικής και της οικονοµικής του προσφοράς, καθώς δεν κρίθηκε, κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής αποδεκτή, καθώς και 
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Β) τη µη αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς της 
ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., µε δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο 21 παρ. η) του Π.∆. 
118/07, «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους 
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον 
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς 
που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται 
υποχρεωτικά». 

Μετά τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι την περυσινή χρονιά ο σχετικός διαγωνισµός 
είχε αποβεί άγονος και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν πρόσφατα συγκριτικά στοιχεία, ενώ οι 
τιµές έχουν µεταβληθεί σηµαντικά προς τα πάνω, κυρίως λόγω της αύξησης της τιµής του 
πετρελαίου, πράγµα που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε σύγκριση, η επιτροπή εισηγείται την 
επανάληψη του διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των όρων της ∆ιακήρυξης. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Ζώτος Παναγιώτης   2. Κοκκώνης Στέργιος 3. ∆όσης Βασίλειος 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/69/28-01-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Νο1/21-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, σύµφωνα µε το οποίο 
(ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
συµµετεχόντων, ήτοι των α) ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και β) ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ, 
εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ, επειδή στον φάκελο 
της τεχνικής προσφοράς του η υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 2 της υπ΄ αριθµ. 2118/379/09-
01-2013 ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, δεν φέρει ηµεροµηνία σύνταξης ούτε θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, όπως ρητά αναφέρεται στην ανωτέρω ∆ιακήρυξη. Στη συνέχεια η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, εισηγείται τη µη αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής και της οικονοµικής 
προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», και την επανάληψη του διαγωνισµού, 
χωρίς τροποποίηση των όρων της ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. η) του Π.∆. 
118/07, µε δεδοµένο ότι την περυσινή χρονιά ο σχετικός διαγωνισµός είχε αποβεί άγονος και 
για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν πρόσφατα συγκριτικά στοιχεία, ενώ οι τιµές έχουν µεταβληθεί 
σηµαντικά προς τα πάνω, κυρίως λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου, πράγµα που 
καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε σύγκριση.  

Β. Ματαίωση του διαγωνισµού & Επανάληψή του 

− Ματαιώνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. η) του Π.∆. 118/2007, τον 
διενεργηθέντα την 21-01-2013 πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο τη χαµηλότερη 
τιµή, για την προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, επειδή σύµφωνα µε 
το Νο1/21-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, έγινε αποδεκτή µόνο µία 
προσφορά και µε δεδοµένο ότι την περυσινή χρονιά ο σχετικός διαγωνισµός είχε αποβεί 
άγονος και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν πρόσφατα συγκριτικά στοιχεία, ενώ οι τιµές έχουν 
µεταβληθεί σηµαντικά προς τα πάνω, κυρίως λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου, 
πράγµα που καθιστά δύσκολη οποιαδήποτε σύγκριση και  

− Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, την επανάληψη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, προϋπολογισµού 40.000,00 € πλέον 
ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 (για τα µηχανήµατα) και ΕΦ 073  
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ΚΑΕ 1511 (για τα αυτοκίνητα) του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων), χωρίς τροποποίηση των όρων της ∆ιακήρυξής του και  

− Εγκρίνει τη δαπάνη € 60,00 για τη δηµοσίευση σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης 
διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) έτους 2013 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 
0841). 

Σηµειώνεται ότι η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 27/1081/21-09-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων 
και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2013, θα αποτελέσει 
την Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής και του ως άνω επαναληπτικού διαγωνισµού. 
.................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2013 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». 

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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 106525/8084/24-01-2013
  έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7240/261/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Μετά την ισχύ του Ν.4024/201 (Φ.Ε.Κ. 226/α’/27-10-
2011) και την κοινοποίηση του αρ. πρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την 
εφαρµογή του άρθρου 26 του παραπάνω Νόµου, που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια 
οργανική µονάδα, προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων 
αναπληρωµατικών µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή 
τους, µαζί µε το µέλος − εκπρόσωπο της αρµόδιας εποπτεύουσας δηµόσιας αρχής 
(Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας) και το µέλος − εκπρόσωπο του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, µε τα αναπληρωµατικά τους µέλη, όπως προέκυψαν µετά από 
υπόδειξη των ανωτέρω φορέων, στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
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διαγωνισµών (Καυσίµων, Γραφικής Ύλης, Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού γραφείου, 
αυτοκινήτων και λοιπών µηχανηµάτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού 
µηχανογραφικού εξοπλισµού, συνεργείου καθαριότητας και λοιπών προµηθειών ή παροχής 
υπηρεσιών, που θα προκύψουν στην πορεία) και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013….». Η 
Υπηρεσία υποβάλλει τα Πρακτικά κλήρωσης των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) και 
εισηγείται τη συγκρότηση των ως άνω Επιτροπών και τον ορισµό των µελών τους, από τους 
κληρωθέντες υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και από τους εκπροσώπους της 
αρµόδιας εποπτεύουσας δηµόσιας αρχής (Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας) και του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, όπως ορίσθηκαν µε τα σχετικά αριθµ. πρωτ. 
68378/14335/28-11-2012 και 12318/21-11-2012 έγγραφά τους, που επισυνάπτονται στην 
εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/70/28-01-2013) 

Α. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών & παραλαβής Προµηθειών και διαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης  

Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών (Καυσίµων, Γραφικής Ύλης, Επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού γραφείου, αυτοκινήτων και λοιπών µηχανηµάτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού, συνεργείου καθαριότητας και λοιπών προµηθειών ή 
παροχής υπηρεσιών, που θα προκύψουν στην πορεία) και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2013, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους: Α) υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού 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 και αναφέρονται στα από 23-01-2013 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 Ιωαννίνων, όπως ορίσθηκαν µε τα σχετικά αριθµ. πρωτ. 68378/14335/28-11-2012 
και 12318/21-11-2012 έγγραφά τους, ως εξής: 

1. Κωσταγιάννη Θεοδώρα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικού, 
του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, ως Πρόεδρο, αναπληρούµενη από την Τσιούρη 
Βασιλική, υπάλληλο του ίδιου Τµήµατος και ∆/νσης και του ιδίου κλάδου 

2. Παπαρούνα Ζωίτσα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Τεκµηρίωσης της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, αναπληρούµενη από τον Νάκα Αθανάσιο, 
υπάλληλο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών έργων, του κλάδου Τ.Ε. 
Μηχανικών,   

3. Μάντζιο Στέφανο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού και Υποστήριξης Συστηµάτων 
Φορέα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. 
Πληροφορικής, αναπληρούµενο από τον Σακκά Ευάγγελο, Προϊστάµενο του Τµήµατος 
∆ιαφάνειας της ίδιας ∆/νσης, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και  

Για τις περιπτώσεις ανοιχτών διαγωνισµών:  

4. Ντάγιου Λαµπρινή, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού της 
∆/νσης Οικονοµικού, αναπληρούµενη από τον Θεοδόση Νικόλαο, υπάλληλο της ίδιας 
υπηρεσίας, ως εκπρόσωποι της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας 

5. Ντάφλο Ευάγγελο, µε αναπληρώτριά του την Κεφάλα Ελπίδα, ως εκπρόσωπο του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων. 

Έργο της ως άνω Επιτροπής θα είναι η διεξαγωγή των διαγωνισµών, η αξιολόγηση των 
προσφορών, η αντιµετώπιση κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων 
και η παραλαβή των υλικών ή υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια διαγωνισµού προµήθειας ή παροχής υπηρεσιών (είτε η 
προµήθεια αυτή αναφέρεται ρητά ανωτέρω ή όχι) είναι απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής µε 
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διαφορετική σύνθεση, µε σχετική απόφαση της Ο.Ε., δύναται να συµπληρώνεται  ή να 
τροποποιείται η σύνθεση της επιτροπής, τηρουµένων των προβλεπόµενων από το άρθρο 26 του 
Ν. 4024/2011 διατάξεων. 

Β. Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων 

Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010, για τη δικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2013, και 
ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού 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 και αναφέρονται στα από 23-01-2013 
Πρακτικά που συνετάγησαν, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής:  

1. Γαρδίκο ∆ηµήτριο, Γενικό ∆ιευθυντή Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, του κλάδου 
Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Αλεξίου Θωµά, 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, 

2. Βαγενά Ευάγγελο, Γενικό ∆ιευθυντή Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού, µε αναπληρώτρια τη Βαρτζιώτη Βασιλική, Προϊσταµένη του Τµήµατος 
Συλλογικών Οργάνων της ∆/νσης ∆ιοίκησης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 

3. Μπρίκο Αθανάσιο, Γενικός ∆ιευθυντής Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, µε αναπληρωτή του τον Κατσικούδη 
Αναστάσιο, προϊστάµενο του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού, 

4. Γκατζέ ∆ηµήτριο, Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ιοίκησης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού, µε 
αναπληρώτριά του τη Νούτσου Κλεοπάτρα, Προϊσταµένη του Τµήµατος ∆ιοικητικών 
∆ιαδικασιών της ∆/νσης Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, του κλάδου Π.Ε. 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού και 

5. Κατηρτζίδη Ανθούλα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Συντονισµού της ∆/νσης Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά της την 
Γεωργοπούλου Ευγενία, Προϊσταµένη του Τµήµατος Εποικισµού και Αναδασµού της ∆/νσης 
Πολιτικής Γης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

....................................................................................................................................................  
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του έργου «Επισκευή – 
συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου» του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου (σχετ. η αριθµ. 17/708/21-06-2012 
απόφαση της 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. 1/2/06-01-2013 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, 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται το έργο «Επισκευή – συντήρηση και 
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πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου», µε προϋπολογισµό και πίστωση 50.000,00 
€. 

7. Την αριθµ. 17/708/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
τροποποιήθηκε η όµοια αριθµ. 24/636/01-09-2011 απόφαση, περί κατανοµής των 
πιστώσεων του έργου του θέµατος.  

8. Την εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 945/198/04-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6604/247/22-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανακατανοµή ποσού € 15.386,26 ήτοι του 
υπολοίπου της πίστωσης των € 19.000,00 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε 
εργασίες και επισκευές µικρής κλίµακας σε όλα τα ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
αναφέρεται στο συνηµµένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/71/28-01-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της κατανοµής της πίστωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση 
και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 24/636/01-09-2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. 17/708/21-06-
2012 απόφαση και πλέον διαµορφώνεται όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα 
αναφέρεται, για το σκέλος του υπολοίπου της πίστωσης των € 19.000,00 για την κάλυψη 
δαπανών που αφορούν σε εργασίες και επισκευές µικρής κλίµακας σε όλα τα ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της Γενικής 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013 ως εξής:  

α/α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013  

1. Επισκευή-Συντήρηση -Βαθµονόµηση  µηχανηµάτων γραµµών ελέγχου 6.000,26 

2. Επισκευή-Συντήρηση βιοµηχανικών ρολών 2.786,00 

3. Σιδηρουργικές εργασίες για την ασφάλεια των κτιρίων 1.000,00 

4. Ηλεκτρολογικές Μηχανογραφικές Εργασίες Συντήρησης 3.000,00 

5. Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων  2.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 15.386,26 
 
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 24/636/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 σύναψης σύµβασης µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Α.Ε.», για τη σύνδεση συστήµατος ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6355/1203/22-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6607/248/22-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση σύναψης σύµβασης µε την 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.», που αφορά τη σύνδεση 
συστήµατος ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η Υπηρεσία, µε ποσό συνδροµής που 
ανέρχεται σε 190,13 € µαζί µε το Φ.Π.Α. ετησίως.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/72/28-01-2013) 

Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), και της 
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.», που αφορά στη σύνδεση συστήµατος 
ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε ποσό συνδροµής που ανέρχεται σε € 190,13 € µε ΦΠΑ και 
σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄ αυτή. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871, του προϋπολογισµού του έτους 2013 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 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. 1/2/06-01-2013 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. 7221/340/24-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7525/295/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 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. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, και µε δεδοµένο ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαχειριστική περίοδος του 
2013, χωρίς ακόµη να έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα 
οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει 
δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., 
καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, 
επανέφεραν το αίτηµά τους, περιλαµβάνοντας πλέον και το έτος 2012. Στα πλαίσια της 
ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ



 - 36 - 

Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες 
στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/73/28-01-2013) 

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 ΜΗΧ/ΤΟΣ 
- ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΚΥ 6662 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΒΑΛΒΙ∆Α ΣΑΣΜΑΝ-ΤΡΟΜΠΑ 
ΣΥΜΠΛΕΚΤΟΥ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-
ΠΕΤΡ-ΛΑ∆ΙΟΥ 

510,00 627,30 

2 ΜΕ 93734 ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ-ΕΞΑΤΜΙΣΗ-
ΣΤΕΓΑΝΑ-ΡΟΥΛΜΑΝ 

746,00 917,58 

3 ΚΗΟ 9106 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ 150,00 184,50 
4 ΚΗΟ 9106 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΙΣΜΑ-ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ 200,00 246,00 
5 ΚΥ 6661 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗ 325,00 399,75 
6 ΚΗΙ 5027 ΤΖΙΠ ΣΑΣΜΑΝ-ΠΛΑΤΩ 540,00 664,20 

7 ΚΥ 5191 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΡΕΛΕ-ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟ-
ΚΟΛΛΗΣΗ 

685,00 842,55 

8 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ-
ΝΑΥΤΙΚΑ-ΚΡΙΚΟΥΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

754,00 927,42 

9 ΚΥ 5178 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 850,00 1045,50 

10 ΚΥ 9082 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ -ΜΙΖΑ 1.358,00 1670,34 

11 ΜΕ 123701 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ∆ΥΝΑΜΟ 1.485,00 1.826,55 

12 ΚΗΟ 9101 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2.450,00 3013,50 

13 ΚΥ  5186 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ-ΝΑΥΤΙΚΑ-
ΑΝΤΙΣΚΩΡ 180,00 221,40 

14 ΚΗΙ 7413 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΜΠΑΣ 250,00 307,50 

    ΣΥΝΟΛΟ   10.483,00 12.894,09 

 
� 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση διοργάνωσης ηµερίδας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου 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. 1/2/06-01-2013 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 και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4688/51/24-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7547/296/24-01-20136 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι: «Στις 30 Ιανουαρίου 2013 η Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριµένα η 
Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής-∆/νση Πολιτικής Γης θα 
πραγµατοποιήσει Ηµερίδα σχετικά µε τα προβλήµατα, ερωτήµατα και εν γένει αδιευκρίνιστα 
σηµεία όσον αφορά στην εφαρµογή του νόµου περί προστασίας ακινήτων, τόσο από 
υπηρεσίες των Περιφερειών, όσο και από λοιπές εµπλεκόµενες υπηρεσίες. Η Ηµερίδα θα 
λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου και έχουν οριστεί ως εισηγητές, 
στελέχη των υπηρεσιών των εµπλεκοµένων υπουργείων. Η Ηµερίδα γίνεται µε σκοπό την 
παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων για επίλυση των προβληµάτων εφαρµογής του Νόµου 
4061/2012 περί διαχείρισης και προστασίας ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. Την ηµερίδα θα παρακολουθήσουν υπάλληλοι των ∆/νσεων Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και ∆/νσεων Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, της 
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Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας και των Π.Ε. Κέρκυρας και Λευκάδας, µέλη επιτροπών 
«Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών», υπάλληλοι ∆ασικών Υπηρεσιών Αποκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας ∆ήµων κ.α. Με δεδοµένο το γεγονός ότι η 
Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των δικών της ∆ιευθύνσεων και ταυτόχρονα προάγει το κοινωνικό όφελος, τότε 
εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων και κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την υπηρεσιακή και κοινωνική της 
δραστηριότητα.Κατόπιν αυτού παρακαλούµε να εγκρίνετε την πίστωση  1.300 €, µε ΦΠΑ για 
την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, που θα περιλαµβάνει παράθεση καφέ και 
µικρού γεύµατος και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/74/28-01-2013) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από τη Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής - ∆/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, ηµερίδας σχετικά µε τα 
προβλήµατα, ερωτήµατα και εν γένει αδιευκρίνιστα σηµεία όσον αφορά στην εφαρµογή του 
νόµου περί προστασίας ακινήτων, τόσο από υπηρεσίες των Περιφερειών, όσο και από 
λοιπές εµπλεκόµενες υπηρεσίες. 

Η Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί την 30-01-2013  στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας 
Ηπείρου και έχουν οριστεί ως εισηγητές, στελέχη των υπηρεσιών των εµπλεκοµένων 
υπουργείων.  

Η Ηµερίδα γίνεται µε σκοπό την παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων για επίλυση των 
προβληµάτων εφαρµογής του Νόµου 4061/2012 περί διαχείρισης και προστασίας ακινήτων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και θα παρακολουθήσουν υπάλληλοι 
των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και ∆/νσεων Πολιτικής Γης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας και των Π.Ε. Κέρκυρας και 
Λευκάδας, µέλη επιτροπών «Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών», υπάλληλοι ∆ασικών 
Υπηρεσιών Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας ∆ήµων κ.α. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των δικών της ∆ιευθύνσεων και ταυτόχρονα προάγει το κοινωνικό όφελος, τότε 
εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων και κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την υπηρεσιακή και κοινωνική της 
δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.300,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη 
των εξόδων διοργάνωσης της ηµερίδας, η οποία περιλαµβάνει παράθεση καφέ και µικρού 
γεύµατος. 

.................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  
7. Ιωάννου Αθηνά, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, για την προµήθεια 
καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης) µε δικές του διαδικασίες, για την κάλυψη των αναγκών 
θέρµανσης των γραφείων του ΟΑΕ∆-ΚΠΑ2 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
5437/106/23-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7015/257/23-01-2013 στον φάκελο 
2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 
6 του Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) «6. Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή 
και τρόφιµα των Ν.Π.∆.∆. και των ιδρυµάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προµηθευτών …… , 
διενεργούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων…». 2. Περαιτέρω, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β/1993), η αρµοδιότητα για την 
ανάδειξη προµηθευτών - χορηγητών (κατά το µέρος που δεν καταργήθηκε µε το άρθρο 4 της από 
12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240/Α/2012) « …. ανήκει στους Νοµάρχες 
και ασκείται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Εµπορίου των Ν.Α. Όταν ειδικοί λόγοι καθιστούν 
αδύνατη ή προδήλως δυσχερή την ανάδειξη χορηγητών ειδών των περιπτώσεων α,β,γ από τις 
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ανωτέρω Υπηρεσίες των Ν.Α., δύναται να παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόµενο φορέα 
για την ανάδειξη από τον ίδιο προµηθευτών-χορηγητών µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα 
από γνωµοδότηση της επιτροπής προµηθειών της Ν.Α.». 3. Στο άρθρο 282 παρ. 1α του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», προβλέπεται ότι για 
τις αρµοδιότητες των Ν.Α. που περιέρχονται στις Περιφέρειες για τις οποίες αρµόδια όργανα για 
την άσκησή τους ήταν ο Νοµάρχης, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και η Νοµαρχιακή Επιτροπή, από 
την έναρξη άσκησης των σχετικών αρµοδιοτήτων ως αρµόδια όργανα νοούνται ο Περιφερειάρχης, 
το Περιφερειακό Συµβούλιο και η οικεία Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας. 4. Με το ανωτέρω 
σχετικό έγγραφο το αναφερόµενο ΝΠ∆∆ αιτείται τη χορήγηση εξουσιοδότησης, προκειµένου να 
προβεί στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη 
υφισταµένων άµεσων αναγκών θέρµανσης των γραφείων του ΟΑΕ∆-ΚΠΑ2 Πρέβεζας. Επί του 
ανωτέρω αιτήµατος θέτουµε υπόψη σας τα κατωτέρω: 1. Η Π. Ε. Πρέβεζας µε την αρ. 6/2012 
διακήρυξη, διενήργησε δηµόσιο ανοιχτό διαγωνισµό µε τίτλο: Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της, ήτοι Πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης 
και λιπαντικών. Ο εν λόγω διαγωνισµός απέβη άγονος. 2. Με την αρ. 7/2012 διακήρυξη, 
διενεργήθηκε επαναληπτικός ανοιχτός διαγωνισµός  µε τον ίδιο  τίτλο και πρ/σµό. 3 Με την αρ. 
1/16/11-1-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του 
διαγωνισµού, ανά είδος, στους αντίστοιχους µειοδότες, εκτός του πετρελαίου θέρµανσης, που 
απέβη και πάλι άγονος, καθότι καµία προσφορά δεν κατατέθηκε. Κατόπιν όσων εκτέθηκαν 
ανωτέρω και ειδικότερα: α. Το γεγονός ότι από τους διενεργηθέντες διαγωνισµούς δεν κατέστη 
δυνατή η ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης. β. Την άµεση και επιτακτική 
ανάγκη εξασφάλισης θέρµανσης στα γραφεία του αναφερόµενου Ν.Π.∆.∆. και γ. Το ότι συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις, Προτείνουµε  την χορήγηση της 
αιτούµενης εξουσιοδότησης, ήτοι την διενέργεια από τον ΟΑΕ∆ – Περ/κή ∆/νση Ηπείρου, 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτού καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης). ….». Στην 
εισήγηση επισυνάπτεται και το από 23-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών προµηθειών και υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση 
της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή «… Οµόφωνα προτείνει: Τη χορήγηση της 
αιτούµενης εξουσιοδότησης, ήτοι την διενέργεια από τον ΟΑΕ∆ – Περ/κή ∆/νση Ηπείρου, 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτού καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης), για το έτος 2013, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/75/28-01-2013) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, προκειµένου να 
προβεί µε δικές του διαδικασίες, στη διενέργεια διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων (πετρελαίου 
θέρµανσης) για την κάλυψη υφισταµένων άµεσων αναγκών θέρµανσης των γραφείων του ΟΑΕ∆-ΚΠΑ2 
Πρέβεζας, βάσει του αριθµ. πρωτ. 440/18-01-2013 αιτήµατός του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997, 
και βάσει του από 23-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών και 
υπηρεσιών, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση της Π.Ε. Πρέβεζας, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, µε το οποίο 
η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης. 
.....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

Της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών και υπηρεσιών, 

αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 23η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση και ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών 

και εισήγησης για ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ.37/1547/27-12-2012, 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η γνωµοδότηση σχετικά µε τη χορήγηση εξουσιοδότησης 

για τη διενέργεια διαγωνισµού για την κάλυψη υφισταµένων αναγκών θέρµανσης των 

γραφείων του ΟΑΕ∆-ΚΠΑ2 Πρέβεζας. 

Στη συνεδρίαση έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 

όλα τα τακτικά µέλη αυτής, ήτοι: 

1) Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

ως πρόεδρος, 

2) Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της ∆/νσης 

∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

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

4)  Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος, εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου και 

∆υτικής  Μακεδονίας,  

5)  Γιαµάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου  Πρέβεζας. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προέβη στην εισήγηση του θέµατος και έθεσε υπόψη των 

µελών της Επιτροπής τα ακόλουθα: 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997) «6. Για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιµα των Ν.Π.∆.∆. 

και των ιδρυµάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξης προµηθευτών …… , διενεργούνται από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων…». 

2. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β/1993), 

η αρµοδιότητα για την ανάδειξη προµηθευτών - χορηγητών (κατά το µέρος που δεν 

καταργήθηκε µε το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

240/Α/2012) « …. ανήκει στους Νοµάρχες και ασκείται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες 

Εµπορίου των Ν.Α. Όταν ειδικοί λόγοι καθιστούν αδύνατη ή προδήλως δυσχερή την ανάδειξη 

χορηγητών ειδών των περιπτώσεων α,β,γ από τις ανωτέρω Υπηρεσίες των Ν.Α., δύναται να 

παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον ενδιαφερόµενο φορέα για την ανάδειξη από τον ίδιο 

προµηθευτών-χορηγητών µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, ύστερα από γνωµοδότηση της 

επιτροπής προµηθειών της Ν.Α.». 

 3. Στο άρθρο 282 παρ. 1α του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης», προβλέπεται ότι για τις αρµοδιότητες των Ν.Α. που περιέρχονται 

στις Περιφέρειες για τις οποίες αρµόδια όργανα για την άσκησή τους ήταν ο Νοµάρχης, το 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ



 - 42 - 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο και η Νοµαρχιακή Επιτροπή, από την έναρξη άσκησης των σχετικών 

αρµοδιοτήτων ως αρµόδια όργανα νοούνται ο Περιφερειάρχης, το Περιφερειακό Συµβούλιο και 

η οικεία Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας.  

 4. Με το αρ. 440/18-01-2013 έγγραφο του ΟΑΕ∆ (Περ/κή ∆/νση Ηπείρου, το 

αναφερόµενο ΝΠ∆∆ αιτείται τη χορήγηση εξουσιοδότησης, προκειµένου να προβεί στη 

διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης για την κάλυψη 

υφισταµένων άµεσων αναγκών θέρµανσης των γραφείων του ΟΑΕ∆-ΚΠΑ2 Πρέβεζας. 

Επί του ανωτέρω αιτήµατος, επισηµαίνουµε τα εξής συµπληρωµατικά στοιχεία: 

1. Η Π.Ε. Πρέβεζας µε την αρ. 6/2012 διακήρυξη, διενήργησε δηµόσιο ανοιχτό 

διαγωνισµό µε τίτλο: Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών, για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της, ήτοι Πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρµανσης και λιπαντικών.  

Ο εν λόγω διαγωνισµός απέβη άγονος. 

2. Με την αρ. 7/2012 διακήρυξη, διενεργήθηκε επαναληπτικός ανοιχτός διαγωνισµός µε 

τον ίδιο  τίτλο και προϋπολογισµό. 

3 Με την αρ. 1/16/11-1-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού, ανά είδος, στους αντίστοιχους µειοδότες, εκτός του πετρελαίου 

θέρµανσης, που απέβη και πάλι άγονος, καθότι καµία προσφορά δεν κατατέθηκε. 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:  

α. Την ανωτέρω εισήγηση. 

β. Το γεγονός ότι από τους διενεργηθέντες διαγωνισµούς της Π.Ε. Πρέβεζας, δεν κατέστη 

δυνατή η ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης. 

γ. Την άµεση και επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης θέρµανσης στα γραφεία του αναφερόµενου 

Ν.Π.∆.∆. και 

δ. Το ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις. 

Οµόφωνα προτείνει:  

Τη χορήγηση της αιτούµενης εξουσιοδότησης, ήτοι την διενέργεια από τον ΟΑΕ∆ – 

Περ/κή ∆/νση Ηπείρου, διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτού καυσίµων (πετρελαίου 

θέρµανσης), για το έτος 2013, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες.                      
Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                    
 

               

 

                                                                           
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλόγηρος Απόστολος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
1. Χαρµαντά Αγγελική 

 
 

2. Γεωργίου Χαρίλαος 
 
 
3. Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος 

 
 
4. Γιαµάς Ιωάννης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 µετακίνησης της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σταυροπούλου - Ντόβα Θωµαής, στη Θεσσαλονίκη 
από 28/01/2013 έως 30/01/2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών για την συµµετοχή 
της σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των 
εγκαταστάσεων παρασκευασµάτων κρέατος, κιµά, τεµαχισµού και προϊόντων µε βάση 
το κρέας». 

 

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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7154/123/24-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7305/283/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της υπαλλήλου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σταυροπούλου - Ντόβα 
Θωµαής, στη Θεσσαλονίκη από 28/01/2013 έως 30/01/2013, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών για την συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ µε θέµα 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ



 - 44 - 

«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των εγκαταστάσεων παρασκευασµάτων κρέατος, κιµά, 
τεµαχισµού και προϊόντων µε βάση το κρέας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/76/28-01-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, Σταυροπούλου - Ντόβα Θωµαής, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή της σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 28/01/2013 έως 30/01/2013, µε θέµα «Επίσηµος 
έλεγχος στον τοµέα των εγκαταστάσεων παρασκευασµάτων κρέατος, κιµά, τεµαχισµού και 
προϊόντων µε βάση το κρέας», καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 236,64 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτής, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), ΕΦ 292 ΚΑΕ 
0711. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ



 - 45 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 κατάργησης δίκης, η οποία έχει διανοιχθεί µε την από 13-01-2009 αίτηση ακυρώσεως 
της Ν.Α. Πρέβεζας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 67924/31 Οκτωβρίου 2008 κοινής Απόφασης του 
υπουργού Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, δηµοσιευθείσης στο ΦΕΚ 1131/τΓ/16-
12-2008, που αφορά στη µετάταξη της Γεωργίας Καραβασίλη του Βασιλείου ως υπαλλήλου της 
Ν.Α. Πρέβεζας, στη ∆/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7448/124/24-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 7499/293/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: «Στις 13 Φεβρουαρίου του έτους 2013 συζητείται ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, η από 13-1-2009 αίτηση ακυρώσεως της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου , για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 67924/31 Οκτωβρίου 2008 κοινής 
Απόφασης του υπουργού Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, δηµοσιευθείσης στο 
ΦΕΚ 1131/τΓ/16-12-2008, που αφορά στη µετάταξη της Γεωργίας Καραβασίλη του Βασιλείου ως 
υπαλλήλου της Νοµ/κης Αυτ/σης Πρέβεζας, στη ∆/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ανωτέρω υπάλληλος στις 6 Μαίου 2008 , υπέβαλε 
αίτηση στη Νοµ/κη Αυτ/ση Πρέβεζας, όπου υπηρετούσε  ως υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 
∆ιοικητικού, µε την οποία ζητούσε να µεταταχθεί  στη ∆/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης  της Περιφέρειας Ηπείρου  (ΤΑΚΑΜ Άρτας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 89 παρ. 2 του ν. 3386/2005 , όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις διατάξεις του 
άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 3536/2007. Επειδή  στο  άρθρο 89 παρ.2 του ως άνω νόµου , αναφέρεται 
ότι κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού και επί µία πενταετία οι οργανικές θέσεις που 
έχουν συσταθεί µε το άρθρο 76 παρ. 13 του ν. 2910/2001 και είναι κενές καλύπτονται 
αποκλειστικά µε µετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων από δηµόσιες υπηρεσίες και  Νοµ/κες 
Αυτ/σεις µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων. Οι  ως άνω υπάλληλοι µπορούν να µεταταγούν ή 
να µεταφερθούν µε την ίδια σχέση εργασίας µε ταυτόχρονη µεταφορά των οργανικών τους 
θέσεων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Οικονοµίας και Οικονοµικών  και του 
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού και ύστερα από γνώµη του οικείου Νοµάρχη, όταν πρόκειται 
για υπαλλήλους των Ν.Α. Εν προκειµένω µε έγγραφό του ο Νοµάρχης απάντησε αρνητικά στο 
σχετικό αίτηµα λόγω έλλειψης προσωπικού  και για την εύρυθµη λειτουργία του νοµικού 
προσώπου. Επειδή η σχετική διάταξη απαιτεί γνώµη του οικείου Νοµάρχη ακριβώς για να 
διαπιστωθεί από τα αρµόδια αποφασιστικά όργανα εάν δηµιουργείται πρόβληµα ή όχι στην 
υπηρεσία από την οποία µετατάσσεται ο υπάλληλος, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση προσέβαλε την 
Κοινή Υπουργική απόφαση, µε την  υπό κρίση αίτηση ακυρώσεως. Επειδή σήµερα  στα πλαίσια 
της εκλογίκευσης πρόσληψης και απασχόλησης δηµοσίων υπαλλήλων, απολύονται δηµόσιοι 
υπάλληλοι κρινόµενοι ως υπεράριθµοι ή µετακινούνται σε κενές οργανικές θέσεις άλλων 
δηµοσίων υπηρεσιών. Επειδή σκοπός των µετατάξεων είναι η κάλυψη θέσεων για την εύρυθµη 
λειτουργία των υπηρεσιών , προκειµένου να µην γίνουν διαγωνισµοί και νέες προσλήψεις που θα 
επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Κράτους. Επειδή η µετάταξη της υπαλλήλου µας, έχει 
δηµιουργήσει προσωποπαγή θέση στην υπηρεσία υποδοχής. Για όλους τους παραπάνω λόγους  
εισηγούµαστε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. ιβ , µε απόφασή σας να καταργηθεί 
η δίκη ή οποία έχει διανοιχθεί µε την από 13-1-2009 αίτηση ακυρώσεως της Ν.Α. Πρέβεζας, 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και εκδικάζεται  στις 13-2-2013 .….» 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/77/28-01-2013) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 εδ.ζ) του Ν. 3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 5 παρ. 1 εδ.ιβ) του Ν. 4071/2012 και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 7448/124/24-01-2013 εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (ανωτέρω υπό στ. 6), 

την κατάργησης της δίκης, η οποία έχει διανοιχθεί µε την από 13-01-2009 αίτηση ακυρώσεως της 
Ν.Α. Πρέβεζας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, και εκδικάζεται  στις 13-2-2013, κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, για την ακύρωση της υπ΄ αριθ. 67924/31 Οκτωβρίου 2008 κοινής 
Απόφασης του υπουργού Εσωτερικών και Οικονοµίας και Οικονοµικών, δηµοσιευθείσης στο ΦΕΚ 
1131/τΓ/16-12-2008, που αφορά στη µετάταξη της Γεωργίας Καραβασίλη του Βασιλείου ως 
υπαλλήλου της Ν.Α. Πρέβεζας, στη ∆/νση Αστικής Κατάστασης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
.................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5285/236/17-01-2013 
έγγραφο συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6256/208/22-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την 
επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες 
επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, και µε δεδοµένο ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαχειριστική περίοδος του 
2013, χωρίς ακόµη να έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα 
οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει 
δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., 
καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, 
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επανέφεραν το αίτηµά τους, περιλαµβάνοντας πλέον και το έτος 2012. Στα πλαίσια της 
ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες 
Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες 
στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/78/28-01-2013) 

 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1321 & 
0861 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ
-ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΑ 

(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 113270 
Περιστρεφόµενη 

τσάπα 

∆ύο µπαταρίες (95 ΑΜ) - 
Αλλαγή πέντε (5) δοντιών στον 
κουβά 

420,00 € 175,00 € 

2 51190 & 
109524 Grader 

Αντιολισθητικές αλυσίδες 1400-
24 (2 σετ) 1.353,00 €  

3 9222 Όχηµα 
Προµήθεια αλυσίδων και 
ιµάντων δεσίµατος 

100,00 €  

4 51190 Grader 

Εργασία επισκευής φρένων - 
ανταλλακτικά (δίσκος, 
τσιµούχες, λάστιχα, ρουλεµάν, 
γρανάζια) - Αλλαγή λαµών 
µαχαιριού (3) & επισκευή µήτρα 
µαχαιριού και µειωτήρα - Λάδια / 
Φίλτρα 

4.895,00 € 2.190,00 € 

5 121903 Grader 
Αλλαγή λαµών µαχαιριού (2) - 
Έλεγχος κυκλώµατος καυσίµου 

465,00 € 350,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 7.233,00 € 2.715,00 € 

 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 δαπάνης για την εκτύπωση νέων ∆ελτίων Εκπαίδευσης-Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) 
των υποψηφίων οδηγών για την ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 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. 1/2/06-01-2013 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 Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
5783/506/21-01-2013 έγγραφο συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 5913/203/21-01-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Για την εφαρµογή 
των νέων διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς 
των υποψήφιων οδηγών που εισήχθησαν µε το Π.∆. 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α΄) απαιτείται η 
εκτύπωση νέων ∆ελτίων Εκπαίδευσης – Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) των υποψηφίων οδηγών µε 
ευθύνη της υπηρεσίας µας. Για την εκτύπωση των ∆ελτίων (Υπόδειγµα 1 τεµάχια 1000 και 
Υπόδειγµα 2 τεµάχια 2000) θα απαιτηθεί το ποσό των  300 € (µαζί µε Φ.Π.Α.),  και 
παρακαλούµε για την έγκριση του. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
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προϋπολογισµού 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και ειδικότερα τον ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ 
0843.». 

την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για 
τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/79/28-01-2013) 

 Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 300,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 
0843 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την εκτύπωση των νέων 
∆ελτίων Εκπαίδευσης-Εξέτασης (∆.Ε.Ε.) των υποψηφίων οδηγών (Υπόδειγµα 1 τεµάχια 1000 
και Υπόδειγµα 2 τεµάχια 2000), για τη ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 επίδοση, µέσω δικαστικού επιµελητή, κλήτευσης προς 
κατάθεση απόψεων και σχετικής έκθεσης αυτοψίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Ε. Άρτας, σε επιχείρηση η οποία παρέβη τις διατάξεις του 
Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α’), το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και το Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24 Α’). 

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. 1/2/06-01-2013 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 Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6369/314/22-01-2013 
έγγραφο συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6610/249/21-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης: «… για την επίδοση, µέσω δικαστικού 
επιµελητή, κλήτευσης προς κατάθεση απόψεων και σχετικής έκθεσης αυτοψίας της 
υπηρεσίας µας σε επιχείρηση η οποία παρέβη τις διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄) 
"Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 
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91 Α’), το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α’). Το ποσό της 
δαπάνης ανέρχεται στα 55 ευρώ (Ειδικός Φορέας: 072, ΚΑΕ: 0894).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/80/28-01-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 55,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0894 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας, για την επίδοση, µέσω δικαστικού επιµελητή, 
κλήτευσης προς κατάθεση απόψεων και σχετικής έκθεσης αυτοψίας της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Ε. Άρτας, σε επιχείρηση η οποία παρέβη τις 
διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α΄) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως 
τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91 Α’), το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) και το Ν. 
4042/12 (ΦΕΚ 24 Α’). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», 
µε ανάδοχο το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν µέχρι σήµερα. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6740/133/23-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7243/262/24-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα, η εισηγητική έκθεση για παράταση 
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προθεσµίας του έργου που αναφέρεται στο θέµα µαζί µε την σχετική αίτηση παράτασης 
από τον ανάδοχο του έργου και η διατύπωση γνώµης της παράτασης από την 
∆ιαχειριστική αρχή. Στην εισήγηση της Υπηρεσίας αναφέρεται ότι: «…. Το έργο 
χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>> και συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους… Έχει 
υποβληθεί το σύνολο των µελετών και εκκρεµεί µόνο η σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης 
του έργου. Εκκρεµεί επίσης η έγκριση της ΜΠΕ του έργου η οποία έχει παραδοθεί από τον 
ανάδοχο την 11/6/12. Ο ανάδοχος µε την µε αριθµ. Πρ. 112715/2244 αίτησή του,  ζητάει 
3η  παράταση συνολικής προθεσµίας 3 µήνες έως την 31-03-2013 για τους ακόλουθους 
λόγους: Για λόγους που δεν αποτελούν υπαιτιότητα του αναδόχου καθυστέρησε η έγκριση 
της MΠΕ. Με το υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 5605/16-1-13, έγγραφο της ενδιάµεσης διαχειριστικής 
αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για την παράταση του 
χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η έγκριση της ΜΠΕ καθυστέρησε και δεν 
έχει δοθεί ακόµη. Θα απαιτηθεί χρόνος και για την έγκριση της ΜΠΕ. Επειδή λοιπόν οι 
παραπάνω αναφερόµενοι λόγοι κρίνονται βάσιµοι εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης 
συνολικής προθεσµίας του έργου του θέµατος µέχρι 31-03-2013.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/81/28-01-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο το 
µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» µέχρι την 31-03-2013, σύµφωνα και µε την αριθµ. πρωτ. 
5605/16-01-2013 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την τροποποίηση της σύµβασης µε την παράταση της συνολικής 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πρότασή 
του για τα εξειδικευµένα έργα και µελέτες όπως αυτή του θέµατος, τα οποία 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζηµιών του 
αναχώµατος στο Λούρο ποταµό», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ.      

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96 του Ν. 4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 159/28-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8198/304/28-
01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « … 
Κατά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ηµερών, λόγω των µεγάλων εισροών νερού στο 
Λούρο ποταµό, έγινε υπερχείλιση του χωµάτινου αναχώµατος στην αριστερή πλευρά της κοίτης 
στην περιοχή Στρογγυλής Άρτας. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η διάβρωση του αναχώµατος σε αρκετά 
σηµεία µε σοβαρές βλάβες και άµεσο κίνδυνο αποκοπής αυτού σε τρία σηµεία στο διάστηµα µεταξύ 
5ου και 6ου χιλιοµέτρου, ενώ προξενήθηκε ολοκληρωτική διάβρωση και αποκοπή στο 9ο χιλιόµετρο 
σε πλάτος τριών µέτρων. Άµεση συνέπεια αυτού είναι η ανεξέλεγκτη ροή νερού σε µεγάλες 
ποσότητες από το Λούρο ποταµό προς την περιοχή της Στρογγυλής και την πρόκληση πληµµυρών 
στην ευρύτερη περιοχή. Το συνολικό µήκος του αναχώµατος είναι 17 χιλιόµετρα, αλλά δεν έγινε 
δυνατός ο έλεγχος αυτού σε όλο το µήκος καθόσον δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στο τµήµα 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ



 - 56 - 

προς τις εκβολές του ποταµού λόγω της αποκοπής αυτού στο ανωτέρω σηµείο. Για την άµεση 
εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, απαιτείται η χορήγηση 
ποσού 15.000,00 € από πιστώσεις της ΚΑΠ ΠΕ Άρτας φορέας 071 κωδ. 9459Α «∆ιάφορα 
αντιπληµµυρικά». Η Υπηρεσία µας λόγω του ότι υπάρχει επείγουσα επιτακτική ανάγκη άµεσης 
αποκατάστασης του αναχώµατος ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση – καταστροφή αυτού. 
Εισηγείται την εκτέλεση του έργου µε απευθείας ανάθεση αυτού στον κ. Ιωάννη Κάλλια Ε∆Ε ο 
οποίος διαθέτει άµεσα τον απαιτούµενο εξοπλισµό (φορτηγά αυτοκίνητα, φορτωτή και εκσκαφέα) για 
την άρτια εκτέλεση του έργου και έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει αυτό σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, ώστε να διακοπεί η ανεξέλεγκτη ροή νερού και να αποφευχθεί το ενδεχόµενο 
επανάληψης των πληµµυρών σε έντονες βροχοπτώσεις κατά το υπόλοιπο διάστηµα της χειµερινής 
περιόδου. Παρακαλούµε για την έγκριση της σχετικής πίστωσης και την απευθείας ανάθεση του 
έργου όπως ανωτέρω..…...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/82/28-01-2013) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, την απευθείας ανάθεση της 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζηµιών του αναχώµατος στο Λούρο ποταµό», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Άρτας, ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459Α «∆ιάφορα αντιπληµµυρικά» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από 
τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, στον Ιωάννη Κάλλια Ε∆Ε ο οποίος διαθέτει άµεσα τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό (φορτηγά αυτοκίνητα, φορτωτή και εκσκαφέα) για την άρτια εκτέλεση του έργου 
και έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει αυτό σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, και λόγω του κατεπείγοντος, 
επειδή υπάρχει επείγουσα επιτακτική ανάγκη άµεσης αποκατάστασης του αναχώµατος ώστε να 
αποτραπεί η περαιτέρω διάβρωση – καταστροφή αυτού, ώστε να διακοπεί η ανεξέλεγκτη ροή νερού και 
να αποφευχθεί το ενδεχόµενο επανάληψης των πληµµυρών σε έντονες βροχοπτώσεις κατά το 
υπόλοιπο διάστηµα της χειµερινής περιόδου, δεδοµένου ότι κατά τις έντονες βροχοπτώσεις των 
τελευταίων ηµερών, λόγω των µεγάλων εισροών νερού στο Λούρο ποταµό, έγινε υπερχείλιση του 
χωµάτινου αναχώµατος στην αριστερή πλευρά της κοίτης στην περιοχή Στρογγυλής Άρτας, µε 
αποτέλεσµα τη διάβρωση του αναχώµατος σε αρκετά σηµεία µε σοβαρές βλάβες και άµεσο κίνδυνο 
αποκοπής αυτού σε τρία σηµεία στο διάστηµα µεταξύ 5ου και 6ου χιλιοµέτρου, ενώ προξενήθηκε 
ολοκληρωτική διάβρωση και αποκοπή στο 9ο χιλιόµετρο σε πλάτος τριών µέτρων, µε άµεση συνέπεια 
την ανεξέλεγκτη ροή νερού σε µεγάλες ποσότητες από το Λούρο ποταµό προς την περιοχή της 
Στρογγυλής και την πρόκληση πληµµυρών στην ευρύτερη περιοχή. 
................................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 7548/297/24-01-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά 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 διάθεση ελικοπτέρου ανεύρεσης ορειβάτη στην περιοχή 
Πάπιγκο Ζαγορίου Ιωαννίνων {αριθµ. Φ.800/165272/Σ.23 (ΦΕΚ Β’ 169/06-02-2012) 
απόφαση του Υπ. Εθνικής Άµυνας}.      

  
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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 8572/406/28-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8557/312/28-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « …Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε, λόγω του 
κατεπειγόντως, τη δαπάνη που θα προκύψει από την αποστολή ελικοπτέρου τύπου 
SUPER PUMA AS-332 C1 που διατέθηκε  από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας σύµφωνα µε 
το ΦΕΚ 169/6-2-2012  προκειµένου να συµβάλλει στην έρευνα για τον εντοπισµό 
αγνοούµενου ορειβάτη στην περιοχή Παπίγκου του ∆ήµου Ζαγορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου από τον κωδικό 
072/5152 ..…...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/83/28-01-2013) 

Εγκρίνει, λόγω του κατεπείγοντος, τη δαπάνη που θα προκύψει για τη διάθεση από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, ελικοπτέρου τύπου SUPER PUMA AS-332 C1 προκειµένου να 
συµβάλλει στην έρευνα για τον εντοπισµό αγνοούµενου ορειβάτη στην περιοχή Παπίγκου του 
∆ήµου Ζαγορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η δαπάνη που θα προκύψει µετά την πιστοποίηση αυτής από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, 
σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.800/165272/Σ.23 (ΦΕΚ Β’ 169/06-02-2012) απόφαση του Υπ. 
Εθνικής Άµυνας «Κοστολόγηση Παρεχόµενων Υπηρεσιών και Οικονοµική Τακτοποίηση των 
∆οσοληψιών των κλάδων των Ε.∆.», θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 5152 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ7Λ9-9ΗΕ


