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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/05-02-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (5) του µηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 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. 10315/385/01-02-2013 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. 
10315/385/01-02-2013 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. Συγκρότηση και ορισµός των µελών Επιτροπών ∆ιενέργειας διαγωνισµού και παραλαβής, 
για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων.  

2. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
την διακρίβωση και συντήρηση των µηχανηµάτων ελέγχου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
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3. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

4. Έγκριση µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για τη 
συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Μείωση 
γραφειοκρατικών βαρών και διοικητικών επιβαρύνσεων», που θα διεξαχθεί από 4 έως 8-
02-2013.  

5. Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-
αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 7.380,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 
2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου». 

6. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, περί ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ 
και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013. 

7. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

8. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/04-12-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης 
και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για το έτος 2013, ο οποίος κατέστη άγονος και έγκριση 
διεξαγωγής επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού, µε τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης. 

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

10. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/04-12-2012, Νο2/12-12-2012 και Νο3/19-12-2012 της 
Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την Υλοποίηση 
∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  Περιφέρειας  
Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», 
προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  

11. Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, β) της µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και γ) της µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένστασης 
του κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα του 
Σταµάτη Καρίµαλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες 
καυσαερίων. 

13. Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
οµαλού εκκινητή και ρελέ ισχύος στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», 
προϋπολογισµού € 6.900,00 µε ΦΠΑ. 

14. Έγκριση του από 15-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Μιχαλιτσίου» προϋπολογισµού € 12.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

15. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
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16. Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
µε Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου». 

17. Συγκρότηση και ορισµός των µελών των Επιτροπών ∆ιενέργειας και 
Παραλαβής/Παρακολούθησης για τους διαγωνισµούς της Π.Ε. Άρτας, που αφορούν στα 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα INTERREG 2007-2013 «Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για 
την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων (BioGAIA)» και «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: 
∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην 
ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή (GrItCUZINE)». 

18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας "GrItCUZINE - Cultural gastronomic 
particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region 
Greece-Italy" στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ. 

19. Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικού στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - 
Πέτρας», προϋπολογισµού € 6.150,00 µε ΦΠΑ. 

20. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τη ∆ιακρίβωση των οργάνων, την Επιθεώρηση των 
Εγκαταστάσεων και τη Συντήρηση του εξοπλισµού διαδρόµου, του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

21. Έγκριση προµήθειας πλήρους γεωδαιτικού δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού θέσης 
GPS (ενός Rover), για τις ανάγκες του Τµήµατος Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

22. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και εργασίες σε χώρους υγιεινής 
και λοιπούς χώρους στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας 
«∆ηµητρίου Κων/νος & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2013.  

23. Συγκρότηση και ορισµός µελών της Επιτροπής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς 
και παραλαβής εργασιών αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών και υλικών για 
τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου, εντός της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

24. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις 
δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων 
του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, 
προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής 
βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως 
υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος – MED». 

25. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/31-01-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που 
αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και 
β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, 
προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής 
βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως 
υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος – MED». 

26. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του 25ου Πανελληνίου Σχολικού 
Πρωταθλήµατος Σκακιού Ν. Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών. 
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27. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε µουσική εκδήλωση µε το Πνευµατικό 
Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών  και έγκριση σχετικών δαπανών.  

28. Απόφαση επί της από 17-12-2012 ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – 
µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού ΙΙ/04-12-
2012 (έλεγχος και βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών), της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ. 

29. Έγκριση µετακίνησης του Αλέξανδρου Γέροντα, Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συµµετοχή σε επιµορφωτικό σεµινάριο 
του ΕΚ∆∆ στις 4-5 Φεβρουαρίου 2013 και στις 18-19 Φεβρουαρίου 2013, µε θέµα 
«Ανασχεδιασµός ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών στο ∆ηµόσιο Τοµέα» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

30. Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το σχολικό έτος 
2012-2013. 

31. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας. 

32. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
προµήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας. 

33. ∆ιεξαγωγή δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας. 

34. Έγκριση παράτασης της από 03-07-2012 σύµβασης για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

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

36. Έγκριση παράτασης της από 28-03-2012 σύµβασης για την προµήθεια λιπαντικών για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

37. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

38. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του κ. 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (καύσιµα και διόδια). 

39. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της 
Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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 δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση 
«Ι.Μ.Τ.Μ.» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ, το διάστηµα 5-6/02/2013. 

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

3. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 
Ηγουµερνίτσα, την 25-02-2013, για την παρακολούθηση σεµιναρίου από την εταιρεία 
«Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 
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4. Έγκριση δαπάνης για την κοπή πίτας της Π.Ε. Πρέβεζας. 

5. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», προϋπολογισµού € 
135.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Έγκριση µετακίνησης Περιφερειακών Συµβούλων στην Αθήνα, για την παρακολούθηση 
του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝ.ΠΕ. που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 
Φεβρουαρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

8. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την προµήθεια και εγκατάσταση Συστήµατος 
Λήψης Φωτογραφιών για την πιστοποίηση των ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 28-01-2013 
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών Επιτροπών ∆ιενέργειας διαγωνισµού και 
παραλαβής, για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 7555/345/24-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9025/337/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα τα Πρακτικά κλήρωσης των 
µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για τον ορισµό των µελών των Επιτροπών 
∆ιενέργειας διαγωνισµού και παραλαβής, για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6



 - 7 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/84/05-02-2013) 

Συγκροτεί τις Επιτροπές ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και παραλαβής, για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων όπως προέκυψαν από τις διενεργηθείσες από την αρµόδια 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου κληρώσεις, 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 24-01-2013 Πρακτικά που συνετάγησαν, τα οποία 
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

Α. Επιτροπή αγοράς και παραλαβής ανταλλακτικών, επίβλεψης και συντήρησης εργασιών για 
τις ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου, καυσίµων, λιπαντικών κλπ για την 
κίνηση των αυτοκινήτων και των µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, πινακίδων 
σήµανσης, χειµερινής ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Ιωαννίνων:  

Τακτικά µέλη 

1. Σαµαράς Θεµιστοκλής του κλάδου ∆Ε Χειριστών µηχ/των (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Λαδάς Γεώργιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικός Οδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄ και 

3. Μπογάς Χαρίλαος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικός Οδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄ 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Γουβιάς Γεώργιος, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό – Εργατών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 

2. Θεµελής Ιωάννης, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό – Εργατών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄  

3. Χρήστου Χρήστος, του κλάδου ΥΕ Εργατών Ι∆ΑΧ (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ 

Β. Επιτροπή για την παραλαβή εργασιών ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Ιωαννίνων: 

Τακτικά µέλη 

1. Ζαραβέλας Νικόλαος, του κλάδου ∆Ε Χειριστών µηχ/των (Μ.Υ.), µε βαθµό ΣΤ’ ως 
Πρόεδρος 

2. Λεοντάρης Χριστόδουλος, του κλάδου ∆Ε Οδηγός Χειριστών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

3. Μητσόπουλος Ευάγγελος, του κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄ 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Μαγκαβίλας Ελευθέριος, του κλάδου ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 

2. Μάντζος Κων/νος, του κλάδου ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

3. Μπαλντούµας Αχιλλέας, του κλάδου ΥΕ Εργατών Ι∆ΑΧ (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ 

Γ. Επιτροπή για τη ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού προµήθειας και παραλαβής ψυχρού και 
συσκευασµένου ασφαλτοµίγµατος της Περιφέρειας Ηπείρου: 

Τακτικά µέλη 

1. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών –εργοδηγός- (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ ως 
Πρόεδρος 

2. ∆έδες Θεµιστοκλής, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών –εργοδηγός- (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ και 

3. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών –εργοδηγός-  (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
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Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Βλάχος ∆ηµήτριος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών Χειριστών Μηχ/των Έργου (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Γ΄ 

2. Οικονόµου Άγγελος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών Χειριστών Μηχ/των Έργου (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Β΄ και 

3. Παπαδηµητρίου Ηλίας, του κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των -φορτωτής- (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Ε΄. 

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

        2. ∆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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 24-1-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή παράδοσης – παραλαβής 
 Σήµερα στις 24/1/2013 παρουσία των : 
1. ∆ηµήτριου Μαυρογιώργου, προϊστάµενου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

Ιωαννίνων, 
2. Παναγιώτα Μπλέτσα, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

και 
3. Ευθυµίου ∆ήµητρα, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 
για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή: 

 Αγοράς κ παραλαβής ανταλλακτικών, επίβλεψης και συντήρησης εργασιών για τις 
ανάγκες των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου, καυσίµων, λιπαντικών κλπ για την 
κίνηση των αυτοκινήτων και των µηχ/των έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, πινακίδων 
σήµανσης, χειµερινής ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων  
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-
2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής 
στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Σαµαράς Θεµιστοκλής του κλάδου ∆Ε Χειριστών µηχ/των (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ 
β. Λαδάς Γεώργιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικός Οδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄ και 
γ. Μπογάς Χαρίλαος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικός Οδηγός (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄ 
 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Γουβιάς Γεώργιος, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό – Εργατών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
β. Θεµελής Ιωάννης, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό – Εργατών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ 
και 
γ. Χρήστου Χρήστος, του κλάδου ΥΕ Εργατών Ι∆ΑΧ (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ 

 
 Ιωάννινα 24/1/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος 
   
   
 2. Μπλέτσα Παναγιώτα 
   
   
 3. Ευθυµίου ∆ήµητρα 
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Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 
για την επιτροπή παράδοσης - παραλαβής 

 
 Σήµερα στις 24/1/2013 παρουσία των : 
1. ∆ηµήτριου Μαυρογιώργου, προϊστάµενου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

Ιωαννίνων, 
2. Παναγιώτα Μπλέτσα, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

και 
3. Ευθυµίου ∆ήµητρα, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 
για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή: 

Παραλαβή εργασιών ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών της Π.Ε. Ιωαννίνων 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-
2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής 
στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Ζαραβέλας Νικόλαος, του κλάδου ∆Ε Χειριστών µηχ/των (Μ.Υ.), µε βαθµό ΣΤ 
β. Λεοντάρης Χριστόδουλος, του κλάδου ∆Ε Οδηγός Χειριστών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 
γ. Μητσόπουλος Ευάγγελος, του κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄ 
 
 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Μαγκαβίλας Ελευθέριος, του κλάδου ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
β. Μάντζος Κων/νος, του κλάδου ∆Ε Οδηγών Αυτοκινήτων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 
γ. Μπαλντούµας Αχιλλέας, του κλάδου ΥΕ Εργατών Ι∆ΑΧ (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ 

 
 

 Ιωάννινα 24/1/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος 
   
   
 2. Μπλέτσα Παναγιώτα 
   
   
 3. Ευθυµίου ∆ήµητρα 

 

 

 

             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 24-1-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 24-1-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή παράδοσης - παραλαβής 
 

 Σήµερα στις 24/1/2013 παρουσία των : 
1. ∆ηµήτριου Μαυρογιώργου, προϊστάµενου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

Ιωαννίνων, 
2. Παναγιώτα Μπλέτσα, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

και 
3. Ευθυµίου ∆ήµητρα, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 
για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή: 

∆ιενέργεια διαγωνισµού προµήθειας και παραλαβής ψυχρού και συσκευασµένου 
ασφαλτοµίγµατος της Περιφέρειας Ηπείρου  
 σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-
2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής 
στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών –εργοδηγός- (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
β. ∆έδες Θεµιστοκλής, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών –εργοδηγός- (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ και 
γ. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών –εργοδηγός-  (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ 
  
Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Βλάχος ∆ηµήτριος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών Χειριστών Μηχ/των Έργου (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Γ΄ 
β. Οικονόµου Άγγελος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών Χειριστών Μηχ/των Έργου (Μ.Υ.), µε 
βαθµό Β΄ και 
γ. Παπαδηµητρίου Ηλίας, του κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των -φορτωτής- (Μ.Υ.), µε βαθµό 
Ε΄ 

 
 

 Ιωάννινα 24/1/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος 
   
   
 2. Μπλέτσα Παναγιώτα 
   
   
 3. Ευθυµίου ∆ήµητρα 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6



 - 12 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για τη διακρίβωση και συντήρηση των µηχανηµάτων ελέγχου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 37/1528/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η κατανοµή µέρους της πίστωσης του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012, µε τίτλο «∆ιαπίστευση του 
∆ηµοσίου ΚΤΕΟ», προϋπολογισµού και πίστωσης € 70.000,00 σύµφωνα µε την αριθµ. 
5/27/28-05-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, για πιστοποίηση του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας 
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Ιωαννίνων, ως εξής: 1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ: 1.000,00 € 2) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008: 6.000,00 € 3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008: 2.000,00 € και 4) ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ: 2.500,00 € ήτοι συνολική δαπάνη 11.500,00 €. 

7. Την αριθµ. 1/28/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2012, µε τίτλο «∆ιαπίστευση του ∆ηµοσίου 
ΚΤΕΟ», Α) η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων 
για την Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 του Τµήµατος ΚΤΕΟ 
της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε.  Ιωαννίνων, στην εταιρεία QAC (Quality Assurance Circle) 
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος, η οποία υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ 
αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, µε ποσό € 3.000,00 πλέον ΦΠΑ και Β) η ανάθεση της 
παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων για την Πιστοποίηση του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 στην εταιρεία Q-CHECK η οποία 
υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, µε 
ποσό € 700,00 πλέον ΦΠΑ. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 8712/1560/29-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8989/327/29-01-2013 
στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

« …. Στα πλαίσια των υφιστάµενων διατάξεων και συγκεκριµένα της παρ.11 του άρθρου 
185 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α΄82) για τη λειτουργία του Κ.Τ.Ε.Ο. απαιτείται η πιστοποίηση 
του σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008. Επιπροσθέτως σύµφωνα µε το ανωτέρω 
πρότυπο όλα τα όργανα-µηχανήµατα  ελέγχου θα πρέπει να είναι συντηρηµένα και 
διακριβωµένα ως προς τα αποτελέσµατα µέτρησης από πιστοποιηµένο φορέα 
διακρίβωσης. Η υπηρεσία µετά από έρευνα αγοράς σε σχέση µε την απαιτούµενη παροχή 
υπηρεσιών έλαβε οικονοµικές προσφορές: Α) Για την διακρίβωση από τις εταιρείες Metrisis 
Calibration I.K.E Εργαστήριο ∆ιακριβώσεων – Λάµπρου Κατσώνη 95, Μοσχάτο και από 
την Metrology Hellas S.A µε ύψος προσφορών 1300€ συν ΦΠΑ αντίστοιχα. Οι προσφορές 
συνοδεύουν την παρούσα εισήγηση. Β) Για την συντήρηση και αναβάθµιση προγραµµάτων 
(λογισµικού) για την δυνατότητα διακρίβωσης από την εταιρεία Παναγιώτης Γ. Μαλίνης. 
Επίσηµου αντιπροσώπου της εταιρείας MAHA της οποίας και ο εξοπλισµός του ΚΤΕΟ. Με 
βάση τις παραπάνω προσφορές και έχοντας υπόψη την έγκριση κατανοµής της πίστωσης 
του έργου «∆ιαπίστευση του ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ» µε την αριθµ. 37/1528/27-12-2012 
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες για την επαναλειτουργία του ∆ηµοσίου Κ.Τ.Ε.Ο Ιωαννίνων, 
παρακαλούµε: Α) την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για την διακρίβωση των µηχανηµάτων γραµµών ελέγχου του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο 
της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων στην εταιρία Μetrisis Calibration I.K.E στο ποσό 
των 1300€ συν Φ.Π.Α. Β) την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της 
Π.Ε. Ιωαννίνων για την συντήρηση και αναβάθµιση προγραµµάτων (λογισµικού) για την 
δυνατότητα διακρίβωσης των µηχανηµάτων γραµµών ελέγχου του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο της 
∆/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων στην εταιρεία Παναγιώτης Γ. Μαλίνης, στο ποσό 1000€ 
για την συντήρηση και 460€ για την αναβάθµιση αντίστοιχα.….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/85/05-02-2013) 

Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε τίτλο «∆ιαπίστευση του ∆ηµοσίου ΚΤΕΟ», 
προϋπολογισµού και πίστωσης € 70.000,00 σύµφωνα µε την αριθµ. 5/27/28-05-2012 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, και τη σχετική αριθµ. 37/1528/27-12-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
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Α. την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων για την 
διακρίβωση των µηχανηµάτων γραµµών ελέγχου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών 
Π.Ε. Ιωαννίνων, στην εταιρεία «Μetrisis Calibration I.K.E. Εργαστήριο ∆ιακριβώσεων», η 
οποία υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, µε 
ποσό € 1.300,00 πλέον ΦΠΑ και  

Β. την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Ιωαννίνων για τη  
συντήρηση και αναβάθµιση προγραµµάτων (λογισµικού) για την δυνατότητα διακρίβωσης των 
µηχανηµάτων γραµµών ελέγχου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων, 
στην εταιρεία «Παναγιώτης Μαλίνης Α.Ε.», η οποία υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, 
µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία, µε ποσό € 1.000,00 µε ΦΠΑ για την συντήρηση και 
µε ποσό € 460,00 µε ΦΠΑ για την αναβάθµιση αντίστοιχα. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τις ανωτέρω εταιρείες «Μetrisis Calibration I.K.E. 
Εργαστήριο ∆ιακριβώσεων», και «Παναγιώτης Μαλίνης Α.Ε.», ως εξωτερικών συνεργατών της 
Π.Ε. Ιωαννίνων για τη διακρίβωση και συντήρηση των µηχανηµάτων ελέγχου του Τµήµατος 
ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων µε ποσό € 1.300,00 
πλέον ΦΠΑ για την πρώτη και ποσά € 1.000,00 µε ΦΠΑ και € 460,00 µε ΦΠΑ για τη δεύτερη 
αντίστοιχα. 
...................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 

Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9900/94/31-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 9914/373/31-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «…Με την  από 29-1-2013 αίτηση τους που απηύθυναν  προς 
τον Κο Περιφερειάρχη Ηπείρου ο ∆ηµήτριος Αναγνώστου  (∆ιευθυντής της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών) και η Αλεξάνδρα Τσώλα  (υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών) ζήτησαν την νοµική τους εκπροσώπηση ενώπιον του Μονοµελούς  
Πληµµελειοδικείου  Ιωαννίνων  από τον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή της ( Π.Ε 
Ιωαννίνων) κατά τη δικάσιµο της 11ης και 18ης Φεβρουαρίου 2013 η για µετ αναβολή 
που τυχόν οριστεί από το ∆ικαστήριο. Επειδή, λάβαµε γνώση του φακέλου και η 
υπόθεση για την οποία ζητάνε την νοµική στήριξη οι ανωτέρω, εµπίπτει στο 
περιεχόµενο της παρ.5 περ. στ  του άρθρου 244 Ν.3852/2010, ως νοµική υπηρεσία 
εισηγούµαστε θετικά για την νοµική τους εκπροσώπηση κατά τα οριζόµενα στο 
νόµο.». 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.   
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/86/05-02-2013) 

Εγκρίνει τη νοµική εκπροσώπηση των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου: ∆ηµητρίου 
Αναγνώστου, Προϊσταµένου Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου και Αλεξάνδρας Τσώλα, υπαλλήλου του Τµήµατος Συγκοινωνιακών 
Έργων της ίδιας ∆/νσης, από τον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή της Π.Ε Ιωαννίνων, κ. ∆ηµήτριο 
Στάθη, ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιµο της 11ης και 
18ης Φεβρουαρίου 2013, στις υποθέσεις µε αρ. ωρ. 1784/12 και 147/2012 των κλητηρίων 
θεσπισµάτων, αντίστοιχα, και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 και 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 4071/2012 και βάσει της θετικής εισήγησης της 
Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου (που περιλαµβάνεται στο αριθµ. πρωτ. 
9900/94/31-01-2013 έγγραφό της) σύµφωνα µε την οποία: «…Επειδή, λάβαµε γνώση του 
φακέλου και η υπόθεση για την οποία ζητάνε την νοµική στήριξη οι ανωτέρω, εµπίπτει 
στο περιεχόµενο της παρ.5 περ. στ  του άρθρου 244 Ν.3852/2010, ως νοµική υπηρεσία 
εισηγούµαστε θετικά για την νοµική τους εκπροσώπηση κατά τα οριζόµενα στο νόµο.». 
...................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, και έγκριση των σχετικών δαπανών, για 
τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Μείωση 
γραφειοκρατικών βαρών και διοικητικών επιβαρύνσεων», που θα διεξαχθεί από 4 έως 
8-02-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 τις ∆/νσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ 8510/798/28-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ.  8559/313/28-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίου Μαργώνη, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Μείωση γραφειοκρατικών βαρών και 
διοικητικών επιβαρύνσεων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
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αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/87/05-02-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Γεωργίου Μαργώνη, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Μείωση γραφειοκρατικών βαρών και διοικητικών 
επιβαρύνσεων», που θα διεξαχθεί από 4 έως 8-02-2013, καθώς και τη συνολική δαπάνη 
ποσού € 179,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος 
των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2012.  
....................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
10315/385/01-02-2013 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 ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση-
αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 
7.380,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ 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 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. 6955/401/23-1-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε 
διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ03000016), µε τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση του υποέργου 
«Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9027/854/30-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9709/354/31-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής: « … 
Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα σε αντίγραφο την αρ. ̟ρωτ. 6955/401/23-1-2013 α̟όφαση έγκρισης 
διάθεσης ̟ίστωσης ̟οσού 7.380,00 € σε βάρος των ̟ιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Η̟είρου µε 
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Κ.Α 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Η̟είρου και ε̟ισκευή-συντήρηση εξο̟λισµού 
και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Η̟είρου» (Υ̟οέργο: Συντήρηση-α̟οκατάσταση ηλεκτροφωτισµού 
εθνικού δικτύου Περιφέρειας Η̟είρου). Α̟αιτείται η συντήρηση και α̟οκατάσταση βλαβών στον οδικό 
ηλεκτροφωτισµό του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου της Περιφέρειας Η̟είρου (δηλαδή συντήρηση σε 
φωτιστικά σώµατα, καλώδια, ηλεκτρικούς ̟ίνακες ̟αροχής ρεύµατος κ.α.), οι ο̟οίες βλάβες 
̟ροέρχονται τόσο α̟ό δυναµικά αίτια (ατυχήµατα, κακές καιρικές συνθήκες), όσο και λόγω της 
µεγάλης ̟αλαιότητας του µεγαλύτερου τµήµατος οδοφωτισµού αρµοδιότητάς µας. Η συντήρηση 
αυτή θα ̟ρέ̟ει να είναι άµεση λόγω της µεγάλης σηµασίας του οδοφωτισµού στην αύξηση της 
ασφάλειας κίνησης των οχηµάτων στο Εθνικό ∆ίκτυο. Με την ̟αρούσα εισήγηση ̟ροτείνουµε την 
ανάθεση του ̟αρα̟άνω έργου συντήρησης σαν ̟αροχή υ̟ηρεσιών στον κ. Παναγιώτη Μανίκα, 
ηλεκτρολόγο µηχανικό ΤΕ. Το έργο αφορά σε έκτακτη και τακτική συντήρηση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας Περιφέρειας Η̟είρου, µε υλικά ̟ου θα διατεθούν α̟ό την 
Υ̟ηρεσία και βρίσκονται στις α̟οθήκες της ̟ρώην ∆ΕΣΕ. Η διάρκεια της συντήρησης θα είναι 
τρίµηνη, και θα ισχύσει α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/88/05-02-2013) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στον Παναγιώτη Μανίκα, ηλεκτρολόγο µηχανικό ΤΕ., της παροχής υπηρεσιών για 
τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού ποσού € 7.380,00 µε ΦΠΑ, επειδή απαιτείται η συντήρηση και 
αποκατάσταση βλαβών στον οδικό ηλεκτροφωτισµό του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου (δηλαδή συντήρηση σε φωτιστικά σώµατα, καλώδια, ηλεκτρικούς πίνακες παροχής ρεύµατος 
κ.α.), οι οποίες βλάβες προέρχονται τόσο από δυναµικά αίτια (ατυχήµατα, κακές καιρικές συνθήκες), 
όσο και λόγω της µεγάλης παλαιότητας του µεγαλύτερου τµήµατος οδοφωτισµού αρµοδιότητας της 
Περιφέρειας, η δε συντήρηση αυτή θα πρέπει να είναι άµεση, λόγω της µεγάλης σηµασίας του 
οδοφωτισµού στην αύξηση της ασφάλειας κίνησης των οχηµάτων στο Εθνικό ∆ίκτυο και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω εργολήπτη, για την παροχή υπηρεσιών για την 
έκτακτη και τακτική συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
υλικά που θα διατεθούν από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και βρίσκονται στις 
αποθήκες της πρώην ∆ΕΣΕ, µε τρίµηνη διάρκεια της συντήρησης, η οποία θα ισχύσει από την 
υπογραφή της σύµβασης, σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Συντήρηση-αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 7.380,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2008ΕΠ03000016 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ 
Περιφέρειας Ηπείρου» 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, 
αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, 
καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την 
εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
...................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 τροποποίησης της αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, περί ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, 
ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. 
και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

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

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

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

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

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

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

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

13. Την αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το χρονικό διάστηµα από 11-09-2012 έως 30-06-2013 

14. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
5797/147/30-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9429/339/30-01-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την τροποποίηση των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της προηγούµενης,  αριθµ. 36/1499/17-12-2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής,  καθώς και την έγκριση νέων δροµολογίων, 
λαµβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες  µεταφοράς µαθητών, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση. 

15. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/89/05-02-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση 
της αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την 
ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, καθώς και την 
ανάθεση νέων δροµολογίων, ως εξής: 

1. Το αριθµ. 191 δροµολόγιο Μαργαρίτι-Πολυνέρι-Ηγουµενίτσα (Β/ΘΜΙΑ) που εκτελεί ο  
Πάκος Αθανάσιος (ΤΑΧΙ) από 17-10-2012 διαµορφώνεται στην τιµή των 74,71 € 
(36,00+((36εµφΧ1,6Χ0,84)-20%)) αντί του ποσού των 90,72 € της προηγούµενης, αριθµ. 
36/1499/17-12-2012 απόφασης της Ο.Ε. 

2. Το  αριθµ. 150 δροµολόγιο Πάργα-Μορφάτι –Παραµυθιά (ΕΕΕΕΚ Παραµυθιάς) (Β/ΘΜΙΑ) 
από 11-9-2012 µέχρι 17-9-2012  εκτελέστηκε από τον Χαντζάρα Θωµά (ΙΧ), µε τιµή 93,15 
€ (103,50 -10%).   

3. Το δροµολόγιο Ποταµιά –Γλυκή (Α/ΘΜΙΑ) που εκτελεί ο Βασιλείου Ευάγγελος (ΤΑΧΙ) από 
8-1-2013 διαµορφώνεται στην τιµή των 15,81 € (17,42-((1,2εµφΧ1,6Χ0,84)) αντί του 
ποσού των 17,42 € της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Ο.Ε. 
και το δροµολόγιο Ποταµιά-Γλυκή (Α/θµιας) που εκτελεί ο  Ντάγκας  Παναγιώτης (ΤΑΧΙ) 
από 8-1-2013  διαµορφώνεται στην τιµή των 13,66 € (17,42-(2,8εµφΧ1,6Χ0,84)) αντί του 
ποσού των 17,42 € της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Ο.Ε. 

4. Το δροµολόγιο Άγιος Νικόλαος –Παραµυθιά (Α/ΘΜΙΑ) που εκτελεί ο Παππάς Ευάγγελος 
(ΤΑΧΙ) από 11-12-2012 διαµορφώνεται στην τιµή των 18,61€ ( 23,99-(4εµφΧ1,6Χ0,84)) 
αντί του ποσού των 23,99 €  της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης 
της Ο.Ε. 

5. Το δροµολόγιο Αγία Μαύρα – Άγιος Νικόλαος - Παραµυθιά (Β/ΘΜΙΑ) που εκτελούσε ο 
Παππάς Ευάγγελος (ΤΑΧΙ)  διαµορφώνεται στην τιµή των  38,71 € ((26εµφΧ1,6Χ0,84)-
20%) αντί του ποσού των 48,58 € της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-2012 
απόφασης της Ο.Ε., από 27-9-2012 µέχρι 10-12-2012. 

6. Το αριθµ. 85 δροµολόγιο Παλιό χωριό Πλαταριάς-Πλαταριά (Α/ΘΜΙΑ) που εκτελεί ο 
Ζαφείρης ∆ηµήτριος (ΤΑΧΙ) από 28-9-2012 διαµορφώνεται στην τιµή των 16,92€ (19,61-
(2εµφΧ1,6Χ0,84)) αντί του ποσού των 19,61€ της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-
2012 απόφασης της Ο.Ε. 

7. Το αριθµ.84 δροµολόγιο Άνω Φασκοµηλιά-Πλαταριά (Α/ΘΜΙΑ) που εκτελεί ο Ζαφείρης 
∆ηµήτριος (ΤΑΧΙ) από 26-9-2012 διαµορφώνεται στην τιµή των 21,26 € (23,95- (2εµφ 
Χ1,6Χ0,84)) αντί του ποσού των 23,95 € της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-2012 
απόφασης της Ο.Ε.   

8. Το αριθµ. 34 δροµολόγιο Μεσοβούνι-Μαζαρακιά (Α/ΘΜΙΑ) που εκτελεί ο Σµπήλιας 
Ιωάννης (ΤΑΧΙ) από 26-9-2012 διαµορφώνεται στην τιµή των 21,28 € (23,97-
(2εµφΧ1,6Χ0,84)) αντί του ποσού των 23,97 € της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-
2012 απόφασης της Ο.Ε. 

9. Το αριθµ. 46 δροµολόγιο (Α/θµιας) Καλλιθέα- Βρυσοπούλα –Νεράιδα που εκτελεί ο Τύλης 
Χρήστος (ΤΑΧΙ) από 28-9-2012 γίνεται Βρυσοπούλα-Καλλιθέα-Νεράιδα και διαµορφώνεται 
στην τιµή των 33,81€ (39,19-(4Χ1,6Χ0,84)) αντί του ποσού 39,19 € της προηγούµενης, 
αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Ο.Ε.  

10. Το δροµολόγιο Άνω Προδρόµι –Καµίνι από 1-2-2013 θα εκτελείται από τον Παππά 
Νικόλαο (ΤΑΧΙ) αντί του Πέτσιου ∆ηµητρίου (λόγω µεταβίβασης ΤΑΧΙ) µε την ίδια τιµή 
17,20 €  

11. Το δροµολόγιο Βασιλικό – Νηπ.Γραικοχωρίου – Άνω Γραικοχώρι - 2ο ∆ηµοτικό 
Ηγ/τσας(Ειδικό Σχολείο) από 17-10-2012 και µε τιµή 38,85 € µερικές µέρες λόγω 
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απουσίας µαθητών γίνεται Βασιλικό –Νηπ. Γραικοχωρίου µε τιµή 32,40€ (τιµή Ιουνίου 
36,00Χ -10%) µε µεταφορέα τον Ρούµπη Παναγιώτη (ΤΑΧΙ).   

12. Το νέο δροµολόγιο Μπούκα Καλαµά –∆ηµοτικό σχολείο Κεστρίνης (Α/ΘΜΙΑ) θα εκτελείται 
από τον Τάση Στέφανο (ΙΧ) µε τιµή  19,35 € (8εµφΧ1,6Χ0,84)-20%) από 1-12- 2012. 

13. Το αριθµ. 62 δροµολόγιο (Α/θµιας) Λάκκα-Γραικοχώρι   που εκτελεί ο Γόγολος Σπύρος 
από 26-9-2012 διαµορφώνεται σε 19,14 € (21,83-(2 εµφ. Χ1,6Χ0,84)) αντί του ποσού 
21,83 € της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Ο.Ε. 

14. Το αριθµ. δροµολόγιο Μαυρούδι- Ηγουµενίτσα (Εσπερινό) που εκτελούσε ο Μάστορας 
∆ηµήτριος (ΤΑΧΙ) από 1-2-2013 θα εκτελείται από τον Τζώρτζη Κων/νο (ΤΑΧΙ) µε την ίδια 
τιµή 23,65 € µετά από παραίτηση του Μάστορα ∆ηµητρίου.  

15. Το αριθµ. δροµολόγιο Πέρδικα (Αρίλλα) - Καρτέρι – Καταβόθρα – Μαργαρίτι (πρωί-
µεσηµέρι) (Β/ΘΜΙΑ) που εκτελεί το ΚΤΕΛ αλλάζει και γίνεται Αρίλλα – Πέρδικα – Καρτέρι – 
Μαργαρίτι και η τιµή του διαµορφώνεται σε 115,39 € (150,46-(14εµφΧ1,9Χ15Χ0,0879)) 
αντί του ποσού των 150,46 € της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης 
της Ο.Ε., από 1-2-2013. 

16. Η τιµή του δροµολογίου Σεβαστό –Παγκράτι-Καρυώτι-Παραµυθιά (Α/ΘΜΙΑ) που εκτελεί το 
ΚΤΕΛ διαµορφώνεται σε 84,45€ (104,49€-(8εµφ Χ1,9Χ15Χ0,0879)) αντί του ποσού των 
104,49 € της προηγούµενης, αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Ο.Ε., από 1-2-
2013.   

17. Η τιµή του δροµολογίου Πέρδικα-Σύβοτα-Πλαταριά-Ηγουµενίτσα (Β/ΘΜΙΑ)  που εκτελεί το 
ΚΤΕΛ µε δύο λεωφορεία διαµορφώνεται στην τιµή των 173,28 € (140,01+33,27), όπου 
33,27=(16εµφΧ1,9Χ15Χ0,0879)-17%) αντί του ποσού των 140,01 € της προηγούµενης, 
αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Ο.Ε., από 1-2-2013. 

18. Νέο δροµολόγιο Ποταµιά- Μπέικο- ∆ηµ.-Νηπιαγ.- Γλυκής (Α/θµιας)  που θα εκτελείται από 
τον Βασιλείου Ευάγγελο (ΤΑΧΙ) µε τιµή 16,13 € {(5 εµφ.Χ1,6Χ0,84)-20%} από 13-2-2013. 

Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) στον Ειδικό Φορέα 191/0821 για την Α/βάθµια 
Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/βάθµια Εκπαίδευση. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 λειτουργικών δαπανών 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 Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 7493/195/30-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 9858/358/31-
01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/90/05-02-2013) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού 100,00 € µε ΦΠΑ που αφορά sτην προµήθεια Υλικού Τουριστικής 
Προβολής (χάρτες Ηπείρου) για το γραφείο Τουριστικής Προβολής στο Λιµένα 
Ηγουµενίτσας, βάσει του σχετικού, αριθµ. πρωτ. 99/24-1-2013 εγγράφου του Τµήµατος 
Εµπορίου & Τουρισµού (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0843). 

2. ∆απάνη ποσού 227,40 € µε ΦΠΑ που αφορά στη µίσθωση των δύο θυρίδων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για τα έτη 2012-2013. Το κόστος κάθε θυρίδας είναι 56,85 € βάσει του αριθµ. 
πρωτ. 28/442.0/16-1-2013 εγγράφου των ΕΛΤΑ Ηγουµενίτσας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 
0823). 

3. ∆απάνη ποσού 50,00 € µε ΦΠΑ για την κατασκευή σφραγίδων του Τµήµατος Γραµµατείας 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1699α). 

4. ∆απάνη ποσού 150,00 € πλέον ΦΠΑ για την προµήθεια υλικών διαγράµµισης χώρου και 
εργατικά (χρώµατα ,πινέλα, ρολά  εργάτης  κλπ. ), χώρος ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για 
χορήγηση αδειών οδήγησης µοτοσικλετών από την ∆/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει του αριθµ 8030/642/28-1-2013 εγγράφου της (Φορέας 072 και 
ΚΑΕ 1699α).   

5. ∆απάνη ποσού 980,00 € µε ΦΠΑ, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, για προµήθεια εξοπλισµού εξαρτηµάτων Η/Υ όπως α) Επεξεργαστές 
(τεµ.3), Μνήµες (τεµ.3), µητρικές πλακέτες (τεµ.3), Τροφοδοτικά (τεµ.3), Σκληροί δίσκοι 
(τεµ.3) και Περιφερειακές συσκευές & αναλώσιµα Η/Υ (ποντίκια κλπ) (Φορέας 072 και ΚΑΕ 
1723). 

....................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
10315/385/01-02-2013 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 Πρακτικού Νο 1/04-12-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού 
για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για το έτος 
2013, ο οποίος κατέστη άγονος και έγκριση διεξαγωγής επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού, 
µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.  

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-
1-2011». 

6. Την αριθµ. 30/1247/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία: Α) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του 
Νοµού, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 µέχρι 31-12-2013, ενδεικτικού συνολικού 
προϋπολογισµού € 185.233,08 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511,1512) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη 
διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και εγκρίθηκαν οι όροι και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
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Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 92976/3488/16-10-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
8919/304/29-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9015/333/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Παρακαλούµε για την έγκριση του 
πρακτικού Νο1 της αρµόδιας επιτροπής που διενήργησε τον διαγωνισµό για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας την 4-12-2012 (διακ 9/2012) όπου ο διαγωνισµός 
κατέστη άγονος και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια: 
1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από υπογραφής της 
σχετικής σύµβασης µέχρι 31-12-2013, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού 125.859,77 € 
συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. Επίσης έγκριση των όρων της επισυναπτόµενης του παρόντος 
εγγράφου διακήρυξης (υπ’ αριθµ. 1/2013) ….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, τόνισαν τα εξής: «Μετά από τη διετή εµπειρία των διαγωνισµών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για προµήθεια καυσίµων, όπου όλοι κηρύχθηκαν άγονοι, µε αποτέλεσµα να 
οδηγούµαστε στη λύση των συνεχών απευθείας αναθέσεων, είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ να 
ξαναδούµε το θέµα της αντιµετώπισης του θέµατος συλλογικά σε επίπεδο Περιφέρειας.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/91/05-02-2013) 

Α.  Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1/04-12-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την 
προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, για το χρονικό διάστηµα από 
01-01-2013 µέχρι 31-12-2013, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 185.233,08 µε ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι 
προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς και  

Ματαιώνει τον ανωτέρω ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε το Νο 
1/04-12-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς. 

Β.   Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του 
Νοµού, µε αλλαγή των όρων της διακήρυξής του, για το χρονικό διάστηµα από υπογραφής της 
σχετικής σύµβασης µέχρι 31-12-2013, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 125.859,77 µε 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2013 (ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 1511,1512). 

Καταρτίζει τη νέα, υπ’ αριθµ. 1/2013 διακήρυξη για τη διενέργεια του επαναληπτικού ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
υγρών καυσίµων κίνησης, και λιπαντικών) έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης επί της %), µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 8919/304/29-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

…………………………………………………………….………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 

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

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 9361/315/30-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9433/340/30-
01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«…Προκειµένου να προβούµε στην υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ 
ευθείας ανάθεσης, (καθότι ο προηγούµενος ανοικτός διαγωνισµός κατέστη άγονος και ο 
προγραµµατισµένος επαναληπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2013 θα γίνει περίπου τα 
µέσα Μαρτίου) µε την  εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 
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082970873 ∆ΟΥ: Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας Ηγ/τσα, για 
την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για την 
κάλυψη των υπηρεσιακών  αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000,00 € 
χωρίς ΦΠΑ, σας στέλνουµε για έγκριση σχέδιο σύµβασης απ’ ευθείας ανάθεσης στην ως 
άνω εταιρεία….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, τόνισαν τα εξής: «Μετά από τη διετή εµπειρία των 
διαγωνισµών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για προµήθεια καυσίµων, όπου όλοι κηρύχθηκαν 
άγονοι, µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε στη λύση των συνεχών απευθείας αναθέσεων, 
είναι πιο επίκαιρο παρά ποτέ να ξαναδούµε το θέµα της αντιµετώπισης του θέµατος 
συλλογικά σε επίπεδο Περιφέρειας.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/92/05-02-2013) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε. µε ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας 
Ηγουµενίτσα), της προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ και µε τιµή 
χρέωσης που θα υπολογίζεται στην λιανική τιµή του πρατηρίου του προµηθευτή κατά 
την ηµέρα πώλησης του είδους, δεδοµένου ότι ο διενεργηθείς την 04-12-2012 σχετικός 
ανοιχτός διαγωνισµός µαταιώθηκε επειδή κατέστη άγονος και ο εγκριθείς 
επαναληπτικός, θα διενεργηθεί τον µήνα Μάρτιο και   

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, βάσει του σχεδίου που 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 8919/304/29-01-2013 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), φορέας 072 ΚΑΕ 1511 & 1512. 

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

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 των Πρακτικών Νο1/04-12-2012, Νο2/12-12-2012 και Νο3/19-12-2012 της 
Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του 
έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  
Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  
STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων. 

6. Την αριθµ. 18/83/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην 
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υλοποίηση της Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  STREETS», στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία  2007-2013. 

7. Την αριθµ. 31/1278/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, και καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη για τη διενέργεια του, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα (από 
τεχνική και οικονοµική άποψη) Προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 95431/3608/23-10-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 7760/249/25-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7873/300/25-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία εισηγείται την έγκριση των συνηµµένων στην εισήγηση, Πρακτικών Νο1/04-12-
2012, Νο2/12-12-2012 και Νο3/19-12-2012 της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 
διαγωνισµού του θέµατος. 

Α) Στο Πρακτικό Νο1/04-12-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No1 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ανοικτού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου του έργου 
«Υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήρηξης για την υλοποίηση δράσεων του 
Υποέργου της περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
πλαίσιο της πράξης µε διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”.  
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 10/2012 
 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 4η   ∆εκέµβρη  2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 
12:00 π.µ.  συνεδρίασε στην Αίθουσα συνεδριάσεων Όροφος 2ος της Π. Ε. Θεσπρωτίας η 
Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  
 
1. Σοφίας Γεώργιος     Πρόεδρος   
2. Σοφούρης Περικλής    µέλος 
3. Πανταζής Αθανάσιος  µέλος 
4. Καλλιανέζος Παναγιώτης µέλος 
5. Γκόλιας  Προκόπιος     µέλος                    
 
Η  επιτροπή παρέλαβε µία   (1) προσφορά της : 
 ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO 
Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
  
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου , και  του 
φακέλου µε τα δικαιολογητικά . 
Κατά τον έλεγχο του  φακέλου µε τα δικαιολογητικά , διαπιστώθηκε ότι η προσφορά  πληρεί   
τους όρους της διακήρυξης  και γίνεται  αποδεκτή . 
  

Στη συνέχεια, ορίσθηκε η ηµεροµηνία την 07-12-2012 και ώρα 11:00 για το άνοιγµα 
της τεχνικής προσφοράς ,  συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως 
ακολούθως.          
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ΟΜΟΦΩΝΑ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
…………………………………………………………………………………………………………….  

Β) Στο Πρακτικό Νο2/12-12-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 

Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ανοικτού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου του έργου 
«Υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων του 
Υποέργου της περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
πλαίσιο της πράξης µε διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”.  
 

Αριθ. ∆ιακήρυξης 10/2012 
 
Στην Ηγουµενίτσα   την 7η   ∆εκέµβρη  2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 έως 12:00 π.µ.  
συνεδρίασε στην Αίθουσα συνεδριάσεων Όροφος 2ος της Π. Ε. Θεσπρωτίας η Επιτροπή, 
συνέχεια της συνεδρίασης µε αριθ. Πρακτικού Νο1,για τη αποσφράγιση των τεχνικών 
προσφορών. 
<<Η επιτροπή συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.>> 
Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  
 
1. Σοφίας Γεώργιος     Πρόεδρος   
2. Σοφούρης Περικλής    µέλος 
3. Πανταζής Αθανάσιος  µέλος 
4. Καλλιανέζος Παναγιώτης  µέλος                    
5. Γκόλιας  Προκόπιος     µέλος       
 
Η επιτροπή διέκοψε την συνεδρίαση της, και συνεδρίασε εκ νέου σήµερα 12-12-2012 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ µε παρόντα όλα τα µέλη της και µετά από   σχολαστικό έλεγχο του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς , διαπιστώθηκε ότι η εταιρία   καλύπτει τις προδιαγραφές 
και βαθµολογήθηκε µε συνολικό βαθµό 100, ακολουθεί σχετικός πίνακας βαθµολογίας. 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 70%  
 

                                                                                       ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                      

� Αποτύπωση του Περιβάλλοντος του Έργου και 
Περιγραφή της Προσέγγισής του. 

� Τεχνική Ανάλυση και Εξειδίκευση του Έργου. 

� Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου. 

� Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης του Έργου. 
 

 
100 
100 
100 
100 

20% 
45% 
25% 
10% 

 

20  
45  
25  
10  

 

                                                                           Σύνολο :      70% *100 =70 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 30% 
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        ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
� ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ, ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΈΡΓΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ – ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. 

�  
� ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ‘ΈΡΓΟΥ . 

 
100 

 
100 

60% 
 

40% 

 
60 

 
40 

                                                                                 Σύνολο :  30%*100 =30 

 
                                   Γενικό σύνολο ΕΝΟΤΗΤΑ Ι (70) & ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ (30) : 70+30 =100 
 

Στη συνέχεια, ορίσθηκε η ηµεροµηνία στις 19-12-2012 και ώρα 11π.µ.  για το άνοιγµα 

της οικονοµικής προσφοράς,   συντάχθηκε το παρόν  Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως 

ακολούθως.          

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ  

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
…………………………………………………………………………………………………………….  

Γ) Στο Πρακτικό Νο3/19-12-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, αναφέρονται επιλέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No3 
 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής ανοικτού ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου του έργου 
«Υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων του 
Υποέργου της περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
πλαίσιο της πράξης µε διακριτικό τίτλο “TEMPTING STREETS”.  
 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης 10/2012 
 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 19η   ∆εκέµβρη  2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00  
π.µ.,  συνεδρίασε στην Αίθουσα συνεδριάσεων Όροφος 2ος της Π. Ε. Θεσπρωτίας η Επιτροπή, 
σε συνέχεια της συνεδρίασης µε αριθ. Πρακτικού Νο2. 
<<Η επιτροπή συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.>> 

 
Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  
 
1. Σοφίας Γεώργιος     Πρόεδρος   
2. Σοφούρης Περικλής    µέλος 
3. Πανταζής Αθανάσιος  µέλος 
4. Καλλιανέζος Παναγιώτης  µέλος                    
5. Γκόλιας  Προκόπιος     µέλος     
 
 Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της  οικονοµικής προσφοράς, η οποία 
έχει ως εξής : 
 
H οικονοµική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 137.690,00 Ευρώ, µε ΦΠΑ. 
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Η επιτροπή µετά τον έλεγχο,  εισηγείται την κατακύρωση του παραπάνω  διαγωνισµού, στον 
µοναδικό προσφέροντα , <<ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ >>. 

 
Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως. 

                   
                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ  

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
…………………………………………………………………………………………………………….  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/93/05-02-2013) 

Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/04-12-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) Νο2/12-12-2012 
(έλεγχος & βαθµολόγηση τεχνικής προσφοράς) και Νο3/19-12-2012 (έλεγχος οικονοµικής 
προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  
Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  
STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οποία (ανωτέρω υπό στ. 
8Α,Β,Γ): 

Α. Νο1/04-12-2012 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 8Α): η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής της µοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε, ήτοι της «ΕΝΩΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η προσφορά πληροί τους όρους της 
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 

Β. Νο2/12-12-2012 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 8Β): η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς της ανωτέρω µοναδικής συµµετέχουσας ένωσης εταιρειών, 
από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης και 
βαθµολογήθηκε µε συνολικό βαθµό 100, συντάχθηκε δε ο σχετικός πίνακας βαθµολογίας. 

Γ. Νο3/19-12-2012 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 8Γ): η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση 
της  οικονοµικής προσφοράς της ανωτέρω µοναδικής συµµετέχουσας ένωσης εταιρειών, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των € 137.690,00 µε ΦΠΑ, και µετά τον έλεγχο, εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισµού, στον µοναδικό προσφέροντα, «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT 
COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ». 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα (από τεχνική και οικονοµική άποψη) Προσφορά, για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  
για την Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  
Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  
STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, Νο1/04-12-
2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) Νο2/12-12-2012 (έλεγχος & βαθµολόγηση 
τεχνικής προσφοράς) και Νο3/19-12-2012 (έλεγχος οικονοµικής προσφοράς) Πρακτικά της 
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Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στη µοναδική συµµετέχουσα «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
NEXT COM ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης, η τεχνική προσφορά της καλύπτει τις προδιαγραφές της διακήρυξης και 
βαθµολογήθηκε µε συνολικό βαθµό 100 και η οικονοµική της προσφορά, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό των € 137.690,00 µε ΦΠΑ, κρίθηκε παραδεκτή και συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ NEXT COM 
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ  & HYPERCO Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ», ως ανάδοχο 
του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υπηρεσίες  Τεχνικής  και  ∆ιοικητικής Υποστήριξης  για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων του Υποέργου  της Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας  της  
Περιφέρειας  Ηπείρου  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  µε  διακριτικό  τίτλο  «TEMPTING  
STREETS», προϋπολογισµού 140.500,00 µε ΦΠΑ, µε προσφερόµενο ποσό € 137.690,00 µε 
ΦΠΑ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
31/1278/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην υλοποίηση της Πράξης µε  διακριτικό  τίτλο  
«TEMPTING  STREETS», στη σχετική αριθµ. 18/83/30-11-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», που µειοψήφησε, διατηρώντας τις θέσεις της που είχε εκφράσει και σε 
προηγούµενα σχετικά θέµατα « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του 
είδους, τα οποία δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες 
ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν 
προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και 
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 

Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, β) της µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και γ) της µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένστασης του 
κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 35/1458/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α 
2010ΕΠ03000014, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 108543/2169/05-12-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
108537/2168/05-12-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
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Θεσπρωτίας και Β) εγκρίθηκε η την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

7. Το έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8993/193/29-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 9016/334/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα: το από 
29-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, την  µε αρ. πρωτ. 
7897/165/25/01/2013 ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, την µε αρ. πρωτ. 
7899/166/25/1/2013 ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και την µε αρ. πρωτ. 
8388/172/28/1/2013 ένσταση του κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του ανωτέρω Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, καθώς και την από 29-1-2013 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, επί των ανωτέρω ενστάσεων. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Π.Ε. Θεσπρωτίας και να 
ζητηθεί γνωµοδότηση του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή κ. Σ. Γιώγου, επί των θεµάτων που 
τίθενται µε τις υπό κρίση ενστάσεις, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη 
άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/94/05-02-2013) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) της µε αρ. πρωτ. 
7897/165/25/01/2013 ένστασης του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, β) της µε αρ. πρωτ. 
7899/166/25/1/2013 ένστασης του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και γ) της µε αρ. πρωτ. 
8388/172/28/1/2013 ένστασης του κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης 
και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ και  

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8993/193/29-01-
2013 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα (το από 29-01-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τις υποβληθείσες ενστάσεις και την από 29-1-2013 
Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επί των ανωτέρω ενστάσεων), στο Γραφείο 
Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. Σ. Γιώγο, 
ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε τις υπό κρίση ενστάσεις, ώστε η 
Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο 
έργο της για τη λήψη απόφασης. 

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

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο όνοµα 
του Σταµάτη Καρίµαλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων από το ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας και κάρτες 
καυσαερίων. 

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. 
7498/343/24-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 8279/305/28-01-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την « … Έγκριση για την έκδοση 
Χ.Ε.Π. ποσού 211,00 € που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας από το 
Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων, στο φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0899  στο όνοµα 
του Καρίµαλη Σταµάτη, υπαλλήλου/οδηγού του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και θα έχει απόδοση την 31-03-2013». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/95/05-02-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 211,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0899 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2013 και την έκδοση 
του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα του υπαλλήλου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σταµάτη Καρίµαλη, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων από το ΚΤΕΟ 
Θεσπρωτίας και κάρτες καυσαερίων, µε ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 31-03-
2013. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
οµαλού εκκινητή και ρελέ ισχύος στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», 
προϋπολογισµού € 6.900,00 µε ΦΠΑ.  

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 8150/444/28-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου», για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια οµαλού εκκινητή και ρελέ 
ισχύος στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 8320/783/28-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8467/309/28-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται: «…..την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας 
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ανάθεσης, από τον ΦΩΤΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Ηλεκτρολόγο Ε.∆.Ε., για την εκτέλεση 
του υποέργου «Προµήθεια οµαλού εκκινητή και ρελέ ισχύος στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης 
Στρογγυλής - Πέτρας», προϋπολογισµού 6.900,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των 
αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 8150/444/28-01-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. – Επιπλέον σας αποστέλλουµε, συνηµµένη, τη µελέτη (τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λπ.) του παραπάνω πρόχειρου εξοπλισµού, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούµε για την έγκρισή της. – Αρµόδια για την παραλαβή των 
υλικών εισηγούµαστε να ορισθεί η Επιτροπή παραλαβής του υποέργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας : Προµήθεια µετασχηµατιστή και λοιπών 
υλικών», του ίδιου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), η οποία έχει 
συγκροτηθεί µε την υπ΄ αριθµ. 36/1481/17-12-2012 απόφασή σας….». 

8. 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, θέση 
που υποστηρίξαµε και στη σχετική αριθµ. 35/1462/07-12-2012 απόφαση της Ο.Ε., που 
αφορούσε στην ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση αντλιοστασίου αποστράγγισης 
Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών ”». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/96/05-02-2013) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στον ΦΩΤΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, Ηλεκτρολόγο Ε.∆.Ε., της εκτέλεσης 
του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια οµαλού εκκινητή και ρελέ ισχύος στο 
αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», προϋπολογισµού € 6.900,00 µε ΦΠΑ, του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου», βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 8320/783/28-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω εργολήπτη, για την προµήθεια οµαλού 
εκκινητή και ρελέ ισχύος για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας, ποσού € 
6.900,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου». 

Σηµειώνεται ότι η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 35/1462/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών», θα 
αποτελέσει την Επιτροπή παραλαβής και του ως άνω υποέργου «Προµήθεια οµαλού εκκινητή και 
ρελέ ισχύος στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας». 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 

Έγκριση του από 15-01-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Μιχαλιτσίου» προϋπολογισµού € 12.000,00 
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. 30/1239/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 91094/4128/10-10-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και η 
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δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 7753/217/25-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7934/301/25-01-2013 
στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 15-01-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση Β. Αηδώνης & Σία 
Ο.Ε., που είναι ο προσωρινός µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 7% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού της, δηλαδή ποσό προσφοράς 11.160,00 ΕΥΡΩ µε 
Φ.Π.Α., το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/97/05-02-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 15-01-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισµού € 11.160,00 µε 
ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης & Σία Ο.Ε.», µε έκπτωση 7% στις 
τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 11.160,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης 
& Σία Ο.Ε.», και την υπογραφή της σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη 7% είναι συµφέρουσα και λογική µε τις ισχύουσες τιµές, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 7328/203/24-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 8062/303/28-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 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 
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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 Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/98/05-02-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων των 
αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας):  

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 
– ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ΚΑΕ 

1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358 Αντικατάσταση µπαταριών  381,30 1321 
2583,00 1321 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 Γενική επισκευή κινητήρα  
1230,00 0861 
296,43 1321 

984,00 0861 3 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 50934 
Επισκευή δίδυµου τελικής 
κίνησης 

1107,00 0861 

312,00 1321 

172,00  ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΚΥ 7356 Επισκευή αντλίας πετρελαίου

246,00 
0861 

4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3141 
Επισκευή ηλεκτρικού 
συστήµατος  

178,35 0861 

5 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 7359  Επισκευή µίζας 455,10 0861 
6 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8.000,00 0829 
 ΣΥΝΟΛΟ 15.945,18  

                                
� 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. 5/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
10315/385/01-02-2013 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 ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
φωτεινής σηµατοδότησης εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», 
προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 
2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισµού και 
µέσων της ∆ΕΣΕ 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 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. 6953/400/29-1-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε 
διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ03000016), µε τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση 
εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση του υποέργου 
«Αποκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 
υπηρεσιών)». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9026/853/30-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9714/355/31-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής: « … 
Α̟αιτείται η συντήρηση και α̟οκατάσταση βλαβών στα δίκτυα φωτεινών σηµατοδοτήσεων του 
Εθνικού Οδικού ∆ικτύου της Περιφέρειας Η̟είρου (δηλαδή συντήρηση σε φωτεινούς σηµατοδότες, 
λυχνίες, καλώδια, ηλεκτρικούς ̟ίνακες ̟αροχής ρεύµατος κ.α.), οι ο̟οίες βλάβες ̟ροέρχονται 
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κυρίως α̟ό δυναµικά αίτια (ατυχήµατα, κακές καιρικές συνθήκες, βραχυκυκλώµατα). Η 
συντήρηση αυτή θα ̟ρέ̟ει να είναι άµεση λόγω της µεγάλης σηµασίας των φωτεινών 
σηµατοδοτήσεων στην αύξηση της ασφάλειας κίνησης των οχηµάτων στο Εθνικό ∆ίκτυο. Τέλος, 
ε̟ισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση και συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτήσεων α̟οτελεί 
εξειδικευµένο τεχνικό αντικείµενο και α̟αιτεί έµ̟ειρο συντηρητή και τεχνική υ̟οστήριξη α̟ό τις 
̟ροµηθεύτριες σε τεχνικό εξο̟λισµό εταιρίες. Με την ̟αρούσα εισήγηση ̟ροτείνουµε την ανάθεση 
του ̟αρα̟άνω έργου συντήρησης σαν ̟αροχή υ̟ηρεσιών στον κ. ∆ηµήτριο Τέλη, µηχανολόγο 
µηχανικό ΤΕ, ο ο̟οίος µέχρι τώρα αντα̟οκρίθηκε στην α̟οκατάσταση βλαβών των δικτύων 
φωτεινών σηµατοδοτήσεων στο ΕΟ∆, όσες φορές κλήθηκε α̟ό την Υ̟ηρεσία. Το έργο αφορά σε 
έκτακτη και τακτική συντήρηση των δικτύων φωτεινής σηµατοδότησης αρµοδιότητας Περιφέρειας 
Η̟είρου. Η διάρκεια της συντήρησης θα είναι τρίµηνη, και θα ισχύσει α̟ό την υ̟ογραφή της 
σύµβασης.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/99/05-02-2013) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στον ∆ηµήτριο Τέλη, µηχανολόγο µηχανικό ΤΕ, της παροχής υπηρεσιών για τη 
συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης του εθνικού οδικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου, συνολικού ποσού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, επειδή απαιτείται η συντήρηση 
και αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα φωτεινών σηµατοδοτήσεων του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου (δηλαδή συντήρηση σε φωτεινούς σηµατοδότες, λυχνίες, καλώδια, ηλεκτρικούς 
πίνακες παροχής ρεύµατος κ.α.), οι οποίες βλάβες προέρχονται κυρίως από δυναµικά αίτια 
(ατυχήµατα, κακές καιρικές συνθήκες, βραχυκυκλώµατα) η δε συντήρηση αυτή θα πρέπει να είναι 
άµεση λόγω της µεγάλης σηµασίας των φωτεινών σηµατοδοτήσεων στην αύξηση της ασφάλειας 
κίνησης των οχηµάτων στο Εθνικό ∆ίκτυο, ενώ επισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση και συντήρηση 
φωτεινών σηµατοδοτήσεων αποτελεί εξειδικευµένο τεχνικό αντικείµενο και απαιτεί έµπειρο συντηρητή 
και τεχνική υποστήριξη από τις προµηθεύτριες σε τεχνικό εξοπλισµό εταιρίες, ο δε ανωτέρω 
εργολήπτης, µέχρι τώρα ανταποκρίθηκε στην αποκατάσταση βλαβών των δικτύων φωτεινών 
σηµατοδοτήσεων στο ΕΟ∆, όσες φορές κλήθηκε από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η. και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω εργολήπτη, για την παροχή υπηρεσιών για την 
έκτακτη και τακτική συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, 
ποσού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, µε τρίµηνη διάρκεια της συντήρησης, η οποία θα ισχύσει από την 
υπογραφή της σύµβασης, σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης εθνικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή 
υπηρεσιών)», προϋπολογισµού € 24.600,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 
2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή-συντήρηση εξοπλισµού και 
µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου».  
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου, 
αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, 
καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την 
εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού 
τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών των Επιτροπών ∆ιενέργειας και 
Παραλαβής/Παρακολούθησης για τους διαγωνισµούς της Π.Ε. Άρτας, που αφορούν στα 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα INTERREG 2007-2013 «Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για 
την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών 
και βιοµηχανικών αποβλήτων (BioGAIA)» και «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές 
ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής 
κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή (GrItCUZINE)».   

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 ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 8554/80/28-01-
2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
8798/324/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: « Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και σε συνέχεια του από 
25-01-2013 πρακτικού παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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της Π.Ε. Άρτας για τους διαγωνισµούς που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
INTERREG 2007-2013 «Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του 
βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών 
αποβλήτων» (BioGAIA) και «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή» (GrItCUZINE):….». Η Υπηρεσία υποβάλλει το από 25-01-2013 
Πρακτικό κλήρωσης των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) και εισηγείται τη 
συγκρότηση των Επιτροπών του θέµατος και τον ορισµό των µελών τους, από τους 
κληρωθέντες υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, ενώ για την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, 
εισηγείται να διατηρηθεί όπως έχει οριστεί για το 2013 µε την αριθµ. 36/1495/17-12-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/100/05-02-2013) 

Συγκροτεί τις Επιτροπές ∆ιενέργειας και Παραλαβής/Παρακολούθησης για τους διαγωνισµούς 
της Π.Ε. Άρτας, που αφορούν στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα INTERREG 2007-2013 
«Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (BioGAIA)» και 
«Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την 
προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή 
(GrItCUZINE)», και ορίζει τα µέλη αυτών µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. 
Άρτας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011 και 
αναφέρονται στο από 25-01-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής:  

Α. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών & παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης 
προσφορών  

αποτελούµενη από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας: 

α) Γρύλλια Μαρία, ΠΕ Περιβαλλοντολόγων, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Ντεκουµέ 
Καλλιόπη, ΠΕ ∆/κού – Οικ/κού 

β)  Μιλτιάδους Γεώργιο, ΠΕ Πληροφορικής, µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο ΠΕ 
∆/κού – Οικ/κού και 

γ)  Ψωµά Γεώργιο, ∆Ε ∆/κών Γραµµατέων, µε αναπληρωτή τον Καραβασίλη Σωτήρη ΤΕ 
∆/κού - Λογιστικού. 

Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η διενέργεια των διαγωνισµών, η παραλαβή, αποσφράγιση, 
αξιολόγηση προσφορών και η υποβολή των σχετικών πρακτικών στην Οικονοµική Επιτροπή. 

Β. Επιτροπή Παραλαβής/Παρακολούθησης συµβάσεων προµηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εργασιών 

αποτελούµενη από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας: 

α) Τζουµάκας Κων/νος, ΠΕ Γεωτεχνικών, ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Βάντζου 
Σταυρούλα ΠΕ Γεωτεχνικών 

β) Κατέρος ∆ηµήτριος, ΠΕ Πληροφορικής, µε αναπληρωτή τον Βαρέλη Ανδρέα ΠΕ 
Γεωτεχνικών και 

γ) Μπασιούκα Κωνσταντινιά, ∆Ε Χειριστών Η/Υ, µε αναπληρώτρια την Σιαφάκα Ευτυχία ∆Ε 
Πληροφορικής. 

Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των πάσης 
φύσεως προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών, καθώς και η σύνταξη σχετικού 
πρωτοκόλλου παραλαβής.    
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Γ. Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων 

Η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του Ν. 
3886/2010, για το έτος 2013, της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, θα αποτελέσει την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, για τους ανωτέρω διαγωνισµούς της Π.Ε. Άρτας, 
που αφορούν στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα INTERREG 2007-2013 «Ανάπτυξη βιώσιµων 
στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των 
αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων (BioGAIA)» και «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές 
ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής 
κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή (GrItCUZINE)». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική 
αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική 
θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί 
παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την 
παιδεία κ.λ.π.». 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  
 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Στην Άρτα σήµερα 25-01-2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ.. στο Γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 
διενεργήθηκε από τον Προϊστάµενο ∆/νσης ∆/κού-Οικ/κού παρουσία της υπαλλήλου του 
τµήµατος Προµηθειών Κίτσιου Αρτεµισίας και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας Ψωµά 
Γεωργίου κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας για τη συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων/επιτροπών για τους διαγωνισµούς που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
INTERREG 2007-2013 «Ανάπτυξη βιώσιµων στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου 
µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων» 
(BioGAIA) και «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας 
ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή 
περιοχή» (GrItCUZINE), σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. 
.  Η ανακοίνωση της διενέργειας της κλήρωσης έγινε µε το αριθµ. οικ. 161/23-01-2013 
έγγραφο της ∆.∆.-Ο. 
Από την κλήρωση αναδείχθηκαν ως κατωτέρω : 

1. Επιτροπή ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης 
α) Γρύλλια Μαρία  
β) Μιλτιάδους Γεώργιος 
γ) Ψωµάς Γεώργιος 
δ) Ντεκουµέ Καλλιόπη  
ε) Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 
στ) Καραβασίλης Σωτήρης 
 
2. Επιτροπή Παραλαβής/ Παρακολούθησης 
α) Τζουµάκας Κωνσταντίνος 
β) Κατέρος ∆ηµήτριος 
γ) Μπασιούκα Κωνσταντινιά 
δ) Βάντζου Σταυρούλα 
ε) Βαρέλης Ανδρέας 
στ) Σιαφάκα Ευτυχία 
 

Το παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται από τους ανωτέρω υπαλλήλους. 
 

 Άρτα 25-01-2013       
  
Τσεκούρας Κωνσταντίνος 
 
Κίτσιου Αρτεµισία 
 
Ψωµάς Γεώργιος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας "GrItCUZINE - Cultural gastronomic 
particularities: Creation of an identity of the loc al gastronomic heritage in the region 
Greece-Italy" στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 10.000,00 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». 

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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την  αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, µεταξύ των οποίων 
και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος 
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ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή» (“Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the 
local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’). 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 8556/81/28-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
8803/325/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτεται 
σχέδιο διακήρυξης και αναφέρονται τα εξής: « Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος π/υ 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την επιλογή 
Αναδόχου που θα υλοποιήσει τη διαχείριση, την οικονοµική παρακολούθηση και την 
οργάνωση συνάντησης στα πλαίσια του έργου GrItCUZINE. Το έργο είναι ενταγµένο στο 
Πρόγραµµα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, Άξονας 3, Μέτρο 3.1 και η Περιφέρεια 
Ηπείρου είναι εταίρος. Το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναλυτικά 
περιγράφει το αντικείµενο του έργου και συνάδει µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι ο διαγωνισµός αυτός αφορά κονδύλιο του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του έργου GrItCUZINE και συγκεκριµένα τις επιλέξιµες κατηγορίες 
δαπάνης «∆ιαχείριση έργου & Συντονισµός συναντήσεων έργου». Ο Ανάδοχος θα 
υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 1. ∆ιαχείριση και συντονισµό του έργου (Τριµηνιαίες 
οικονοµικές και τεχνικές αναφορές, Αναφορές προόδου) 2. Οργάνωση µίας (1) συνάντησης 
στην Π.Ε. Άρτας. Η πληρωµή του Αναδόχου θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και 
συγκριµένα τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών «Project management – ∆ιαχείριση έργου» 
και «Project coordination meetings – Συντονισµός συναντήσεων έργου» και αναλυτικότερα 
τις πιστώσεις του έργου µε ΚΑ 2012ΕΠ31880048 «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου 
του προγράµµατος INTERREG 2007-2013 ¨ GrItCUZINE ¨ Περιφέρεια Ηπείρου»….».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/101/05-02-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου που θα 
υλοποιήσει τη διαχείριση, την οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης, 
στα πλαίσια του έργου της Π.Ε. Άρτας «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: 
∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην 
ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή» (“GrItCUZINE - Cultural gastronomic particularities: 
Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the region Greece-Italy’’» στο 
πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 
10.000,00 µε ΦΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε), και στο 
οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει βάσει της αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφασης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
8556/81/28-01-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι ο ως άνω πρόχειρος διαγωνισµός, για την επιλογή Αναδόχου που θα 
υλοποιήσει τη διαχείριση, την οικονοµική παρακολούθηση και την οργάνωση συνάντησης 
του ανωτέρω Έργου, αφορά κονδύλιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου 
GrItCUZINE και συγκεκριµένα τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπάνης «∆ιαχείριση έργου & 
Συντονισµός συναντήσεων έργου», και ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 

1. ∆ιαχείριση και συντονισµό του έργου (Τριµηνιαίες οικονοµικές και τεχνικές αναφορές, 
Αναφορές προόδου) 

2. Οργάνωση µίας (1) συνάντησης στην Π.Ε. Άρτας. 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και συγκριµένα τις 
επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών «Project management – ∆ιαχείριση έργου» και «Project 
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coordination meetings – Συντονισµός συναντήσεων έργου» και αναλυτικότερα τις 
πιστώσεις του έργου µε ΚΑ 2012ΕΠ31880048 «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου 
του προγράµµατος INTERREG 2007-2013 ¨ GrItCUZINE ¨ Περιφέρεια Ηπείρου». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη 
σχετική αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η 
οποία διατήρησε την αρνητική θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη 
συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την 
πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος πιστώσεων για υποδεέστερες 
δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές ανάγκες του πληθυσµού, που 
έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την παιδεία κ.λ.π.». 

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

        2. ∆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: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6



 - 56 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 ανάθεσης της εκτέλεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικού στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - 
Πέτρας», προϋπολογισµού € 6.150,00 µε ΦΠΑ.  

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 8856/464/29-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου», για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικού 
στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 8982/831/29-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9913/332/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται: «….. την έγκριση της διαδικασίας της απευθείας 
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ανάθεσης, από τον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟ, Ηλεκτρολόγο Ε.∆.Ε., για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικού στο αντλιοστάσιο 
αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», προϋπολογισµού 6.150,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
Περιφέρεια Ηπείρου». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο 
ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 8856/464/29-01-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. – Επιπλέον, σας αποστέλλουµε, συνηµµένη, τη µελέτη (τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λπ.) του παραπάνω πρόχειρου εξοπλισµού, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων και σας παρακαλούµε για την έγκρισή της. – Αρµόδια για την παραλαβή των 
υλικών εισηγούµαστε να ορισθεί η Επιτροπή παραλαβής του υποέργου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια µετασχηµατιστή και λοιπών 
υλικών», του ίδιου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), η οποία έχει 
συγκροτηθεί µε την υπ΄ αριθµ. 36/1481/17-12-2012 απόφασή σας. ….». 

8. 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, θέση που 
υποστηρίξαµε και στη σχετική αριθµ. 35/1462/07-12-2012 απόφαση της Ο.Ε., που αφορούσε 
στην ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: 
Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών ”». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/102/05-02-2013) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟ, Ηλεκτρολόγο Ε.∆.Ε., της εκτέλεσης του 
υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικού στο 
αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας», προϋπολογισµού € 6.150,00 µε ΦΠΑ, του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου», βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισµός) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 8982/831/29-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω εργολήπτη, για την προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικού στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας, 
ποσού € 6.150,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2006ΕΠ3000010), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου». 

Σηµειώνεται ότι η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 35/1462/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, Επιτροπή Παραλαβής του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
αντλιοστασίου αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας: Προµήθεια Μ/Σ και λοιπών υλικών», θα 
αποτελέσει την Επιτροπή παραλαβής και του ως άνω υποέργου «Προµήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή αντλητικού στο αντλιοστάσιο αποστράγγισης Στρογγυλής - Πέτρας». 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 ανάθεσης εργασιών για τη ∆ιακρίβωση των οργάνων, την Επιθεώρηση των 
Εγκαταστάσεων και τη Συντήρηση του εξοπλισµού διαδρόµου, του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών και 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, 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. 37/1557/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
δαπάνη ποσού € 10.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071 (Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 
Τοµέας ∆ιάφορα) και ΚΑΕ 9779049 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στην αναβάθµιση και 
πιστοποίηση του ∆ηµόσιου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθµ. 1/27/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη, για την Ανάπτυξη Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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8. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
9396/720/30-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9969/374/31-01-2013 στον φάκελο 
2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

« ….Βάσει των όρων και προϋποθέσεων που έχουν καθοριστεί για την ορθή λειτουργία των 
∆ηµόσιων ΚΤΕΟ µε τις Υ.Α. αριθµ. 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466/Β/3-5-2012) και την 
τροποποιητική αυτής αριθµ. 55332/5732/28-12-2012 (ΦΕΚ 3469/Β/28-12-2012) και την ανάγκη 
να γίνει πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, σας παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε 1) την ανάθεση της εργασίας ∆ιακρίβωσης των οργάνων του ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εταιρία Metrisis Calibration I.K.E., µε 
εκπρόσωπο τον κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο για το ποσό των 800 € πλέον ΦΠΑ, και 2) 
την ανάθεση της εργασίας Επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εταιρία Q-check ΕΛΕΓΧΟΙ-
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, µε εκπρόσωπο τον κ. Σπυρίδωνα Μίγκο για το ποσό των 
700 € πλέον ΦΠΑ, 3) την ανάθεση της εργασίας συντήρησης του εξοπλισµού διαδρόµου ΚΤΕΟ 
της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εταιρία ΠΑΝ. ΜΑΛΙΝΗΣ Α.Ε. 
για το ποσό των 600 € πλέον ΦΠΑ και κρατήσεων, οι οποίες υπέβαλαν  τις πιο συµφέρουσες 
προσφορές. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του προγράµµατος 
ΚΑΠ (ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ), και ειδικότερα τον ΦΟΡΕΑ 071 και ΚΑΕ 9779049 ….». Στην ως 
άνω εισήγηση της Υπηρεσίας, επισυνάπτονται οι προσφορές που κατατέθηκαν. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/103/05-02-2013) 

Εγκρίνει, για τις ανάγκες πιστοποίησης του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και βάσει των 
όρων και προϋποθέσεων που έχουν καθοριστεί για την ορθή λειτουργία των ∆ηµόσιων ΚΤΕΟ µε 
την Υ.Α. αριθµ. 20794/2222/3-5-2012 (ΦΕΚ 1466/Β/3-5-2012) και την τροποποιητική αυτής αριθµ. 
55332/5732/28-12-2012 (ΦΕΚ 3469/Β/28-12-2012), την ανάθεση των κάτωθι εργασιών, στις 
εταιρείες που υπέβαλαν τις πιο συµφέρουσες προσφορές, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η 
Υπηρεσία, ως εξής: 

1. Την ανάθεση εργασιών για τη ∆ιακρίβωση των οργάνων του ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας, στην εταιρεία 
«Μetrisis Calibration I.K.E. Εργαστήριο ∆ιακριβώσεων», µε ποσό € 800,00 πλέον ΦΠΑ 

2. Την ανάθεση εργασιών για την Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας στην 
εταιρεία «Q-check ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ», µε ποσό € 700,00 πλέον 
ΦΠΑ και  

3. Την ανάθεση εργασιών για τη συντήρηση του εξοπλισµού διαδρόµου του ΚΤΕΟ Θεσπρωτίας 
στην εταιρεία «Παναγιώτης Μαλίνης Α.Ε.» µε ποσό € 600,00 πλέον ΦΠΑ και κρατήσεων. 

Οι ανωτέρω δαπάνες για τη ∆ιακρίβωση των οργάνων, την Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και 
τη συντήρηση του εξοπλισµού διαδρόµου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Φορέα 071 (Πρόγραµµα 
Κ.Α.Π. Τοµέας ∆ιάφορα) και ΚΑΕ 9779049 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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 21ο 

Έγκριση προµήθειας πλήρους γεωδαιτικού δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού 
θέσης GPS (ενός Rover), για τις ανάγκες του Τµήµατος Τοπογραφίας Εποικισµού & 
Αναδασµού της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 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 του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 10264/401/01-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αριθµ. πρωτ. 
10298/384/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα 
εξής:«… Παρακαλούµε για την έγκριση: Α)του ποσού  7.500,00 χωρίς ΦΠΑ( 23% )για την 
προµήθεια ενός πλήρους γεωδαιτικού δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού θέσης GPS 
(ενός Rover) για τις ανάγκες του τµήµατος Εποικισµού-Αναδασµού-Τοπογραφικής της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας  & Κτηνιατρικής µετά από λήψη προσφορών , όπως φαίνεται 
στο πρακτικό της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής το οποίο σας 
επισυνάπτουµε. Το ποσό  θα βαρύνει τον φορέα 072και ΚΑΕ  1699α. Οι εταιρείες που 
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στείλανε προσφορές για το ανωτέρω σύστηµα είναι οι εξής: Α)Viva GS08 της Leica µε 
ποσό 7.800,00€ χωρίς ΦΠΑ β)Τύπος R4 της Trimble µε ποσό 8.100,00€ χωρίς ΦΠΑ και γ) 
Hiper SR της Topcon µε ποσό 7.500,00€ χωρίς ΦΠΑ .Η επιτροπή προτείνει την προµήθεια  
του µοντέλου Hiper SR της Topcon καθώς έχει την χαµηλότερη τιµή 7.500,00€ χωρίς ΦΠΑ  
πληροί τις προϋποθέσεις που ορίστηκαν από την  ενδιαφέρουσα υπηρεσία και υπάρχει η 
δυνατότητα συνεργασίας µε την ∆/νση Πολιτικής Γης µε έδρα τα Ιωάννινα καθότι είναι το 
ίδιο µηχάνηµα. Β) Για την πλήρη λειτουργία του συστήµατος ,θα  πρέπει να γίνουν και οι 
περαιτέρω εγκρίσεις: 1) του ποσού 120,00€  χωρίς ΦΠΑ  το οποίο θα καταβληθεί εφάπαξ 
σαν τέλος εγγραφής στο  Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης σηµείου HEROS για τον 
εντοπισµό και προσδιορισµό θέσης σηµείου σε πραγµατικό χρόνο(Φορέας 072 και ΚΑΕ  
0899α) 2) της αγοράς µιας κάρτας κινητής τηλεφωνίας (sim) µε µηνιαίο πάγιο περίπου 10€ 
χωρίς ΦΠΑ για την επικοινωνία των τοπογραφικών οργάνων GPS µέσω των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας GSM.(Φορέας 072 και ΚΑΕ 0826) 3) της πληρωµής  10€ χωρίς ΦΠΑ 
το µήνα  για τέλος  χρήσης υπηρεσιών RTK ( Φορέας 072 και ΚΑΕ  0899α)και 4) της 
πληρωµής 0,10€/λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) χρήσης της υπηρεσίας RTK.( Φορέας 072 και ΚΑΕ 
0899α). Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό  της Π.Ε. Θεσπρωτίας..». 

Στο από 31-01-2013 Πρακτικό της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής το οποίο 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω εισήγηση, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
Σήµερα, την 31η Ιανουαρίου έτους 2013, συνήλθε στα γραφεία του Τµήµατος Εποικισµού, 
Αναδασµού και Τοπογραφίας, της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  κατόπιν προφορικής εντολής του Προϊσταµένου κ. 
Τζίµα Ιωάννη, η άτυπη Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Χρήστο Τσίνα Π.Ε. 
Τοπογράφων, Αθανασίου Στέφανο Τ.Ε. Τοπογράφων, και Γεώργιο ∆ρίκο ∆.Ε. ∆ιοικητικού, 
υπαλλήλων του ιδίου Τµήµατος, προκειµένου να συζητηθεί η προµήθεια πλήρους γεωδαιτικού 
δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού θέσης GPS (ενός Rover) για τις ανάγκες του τµήµατος, 
προκειµένου να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες του ακριβή προσδιορισµού επί του 
εδάφους των ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, την διαχείριση 
των οποίων ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και οι Περιφέρειες , 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, του άρθρου 1 του Ν.4061 «∆ιαχείριση και Προστασία 
ακινήτων Υ.Α.Α.Τ.».  
Η αναγκαιότητα προµήθειας του εν λόγω µηχανήµατος εντείνεται καθότι ο νέος Νόµος δίνει 
την δυνατότητα στις Περιφέρειες να παραχωρούν έναντι χαµηλού τιµήµατος ή κατόπιν 
δηµοπρασίας την χρήση αγροτικών ακινήτων προϋποθέτοντας  όµως την πλήρη περιγραφή του 
ακινήτου κατά εµβαδό, θέση και συντεταγµένες στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα και η 
οποία δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τα GPS χειρός που διαθέτει η υπηρεσία λόγω της 
χαµηλής  τους ακρίβειας (πέντε µε δέκα µέτρων περίπου). Πέραν αυτών, η προµήθειά του 
µηχανήµατος, θα επιλύσει την αδυναµία της υπηρεσίας να ανταποκριθεί πλήρως στα αιτήµατα 
- καταγγελίες των πολιτών για καταλήψεις οδών και δηµόσιων εκτάσεων γιατί θα είναι σε θέση 
να εντοπίζει µε ακρίβεια τα όρια αυτών και επιπλέον θα δώσει την δυνατότητα στην Επιτροπή 
Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών να ανταπεξέλθει επερκέστερα στις αρµοδιότητες της 
ανατίθενται µε τον Ν.4061 
Κατόπιν των ανωτέρω, ορίστηκαν κάποιες βασικές παράµετροι και χαρακτηριστικά που θα 
πρέπει να πληρεί και να διαθέτει αντίστοιχα, το GPS και είναι οι παρακάτω: 

1) λήψη σήµατος από δορυφόρους  GPS τουλάχιστον στις συχνότητες L1 και L2 και στο 
σύστηµα Glonass (ενεργοποιηµένο), µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό καναλιών 
παρακολούθησης 

2) ασύρµατη επικοινωνία δέκτη και χειριστηρίου 
3) το χειριστήριο να έχει υποδοχή για κάρτα sim ώστε να µην είναι απαιτούµενη η χρήση 

κινητού τηλεφώνου 

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6



 - 62 - 

4) αυτονοµία µπαταρίας του δέκτη και χειριστηρίου τουλάχιστον 8 ωρών συνεχόµενης 
λειτουργίας χωρίς επαναφόρτιση 

5) προεγκατεστηµένο πλήρες λογισµικό πεδίου στο χειριστήριο µε όλες τις νόµιµες άδειες 
χρήσης (αποτύπωση ,χάραξη σηµείων αναλυτικά και γραφικά σε τρεις διαστάσεις, 
σχεδίαση, εισαγωγή-εξαγωγή dxf αρχείων, υπολογισµούς µηκών, εµβαδών, σηµείων 
τοµής κ.λ.π. ) 

6) στηλεό από ανθρακονήµατα  πτυσσόµενο µέχρι ύψους τριών (3) µέτρων. 
7) το χειριστήριο να λειτουργεί και σαν αυτόνοµο GPS χειρός και να περιέχει κάµερα 

τουλάχιστον 2 megapixel 
8) ενσωµατωµένη κεραία (όχι εξωτερική) 
9) σύνδεση µε το  HEPOS αλλά και µε όλα τα διαθέσιµα δίκτυα.  

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε εταιρείες που προµηθεύονται και ειδικεύονται τα εν 
λόγω τοπογραφικά όργανα εστάλησαν οικονοµικές και τεχνικές προσφορές τριών  
µηχανηµάτων και πιο συγκεκριµένα του Viva GS08 της Leica (7.800,00 Ευρώ), του R4 της 
Trimble( 8.100,00 Ευρώ) και του Hiper SR της Topcon (7.500,00 Ευρώ) και η επιτροπή 
προτείνει την προµήθεια του µοντέλου Hiper SR της Topcon επειδή 
a) πληρεί τις παραπάνω προυποθέσεις, 
b)  είναι η πιο οικονοµική (έναντι δύο άλλων εταιρειών) και  
c) υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας µε την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης µε έδρα τα Ιωάννινα 

γιατί διαθέτει τον ίδιο δέκτη (Rover και Base) και µπορούν να συνδυαστούν για περαιτέρω 
εργασίες πεδίου. 

Τέλος για την πλήρη λειτουργία του συστήµατος θα πρέπει στο παραπάνω ποσό να προστεθεί 
η αγορά µιας κάρτας κινητής τηλεφωνίας (sim) µε µηνιαίο πάγιο περίπου 10 ευρώ για την 
επικοινωνία των τοπογραφικών 
οργάνων GPS , µέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM, και η συνδροµή στο Ελληνικό 
Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης σηµείου “HEPOS” για 
τον εντοπισµό και προσδιορισµού θέσης σηµείου σε πραγµατικό χρόνο, 120 Ευρώ το οποίο 
καταβάλλεται εφάπαξ (τέλος εγγραφής), 10Ευρώ µηνιαίο πάγιο τέλος χρήσης υπηρεσιών RTK 
και 0.10 Ευρώ ανά λεπτό χρήσης της  υπηρεσίας. Σε όλες τις παραπάνω τιµές δεν 
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 

1) Χρήστος Τσίνας 2) Στέφανος Αθανασίου  3) Γεώργιος ∆ρίκος 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/104/05-02-2013) 

− Εγκρίνει την προµήθεια πλήρους γεωδαιτικού δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού θέσης 
GPS (ενός Rover), για τις ανάγκες του Τµήµατος Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, προκειµένου να 
ανταπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες του ακριβούς προσδιορισµού επί του εδάφους, των 
ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, την διαχείριση των οποίων 
ασκεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και οι Περιφέρειες, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2, του άρθρου 1 του Ν.4061/2012 «∆ιαχείριση και Προστασία ακινήτων 
Υ.Α.Α.Τ.»,  

− Εγκρίνει τη δαπάνη € 7.500,00 πλέον ΦΠΑ 23%, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ  
1699α του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την προµήθεια του ως άνω συστήµατος GPS και συγκεκριµένα του  
µοντέλου Hiper SR της εταιρείας Topcon, το οποίο, µετά από συλλογή προσφορών που 
διενήργησε η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και σύµφωνα 
µε το από 31-01-2013 Πρακτικό της (ανωτέρω υπό στ. 6), πληροί τις προϋποθέσεις του 
Νόµου, είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµική προσφορά, ενώ επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα 
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συνεργασίας µε την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης µε έδρα τα Ιωάννινα, επειδή διαθέτει τον ίδιο 
δέκτη (Rover και Base) και µπορούν να συνδυαστούν για περαιτέρω εργασίες πεδίου. 

− Εγκρίνει, για τις ανάγκες πλήρους λειτουργίας του ως άνω συστήµατος GPS, τις κάτωθι 
προµήθειες και δαπάνες, σε βάρος των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού 
έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ως εξής: 

1. Τη δαπάνη ποσού  € 120,00 πλέον ΦΠΑ, για την εφάπαξ καταβολή, ως  τέλος εγγραφής 
στο Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης σηµείου HEROS, για τον εντοπισµό και 
προσδιορισµό θέσης σηµείου σε πραγµατικό χρόνο (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0899α) 

2. Την προµήθεια µιας κάρτας κινητής τηλεφωνίας (sim), µε µηνιαίο πάγιο περίπου € 10,00 
πλέον ΦΠΑ, για την επικοινωνία των τοπογραφικών οργάνων GPS µέσω των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας GSM (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0826). 

3. Τη δαπάνη € 10,00 πλέον ΦΠΑ µηνιαίως, για την πληρωµή του τέλους χρήσης 
υπηρεσιών RTK (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0899α) και 

4. Τη δαπάνη για την πληρωµής 0,10€/λεπτό (χωρίς ΦΠΑ), για τη χρήση της υπηρεσίας 
RTK (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0899α). 

.................................................................................................................................................... 
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 22ο 

Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και εργασίες σε χώρους 
υγιεινής και λοιπούς χώρους στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας», αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµητρίου Κων/νος & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 10091/216/01-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10123/377/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 02-11-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητάει παράταση της συνολικής προθεσµίας έως την 31-12-
2013 καθώς υπάρχει έλλειψη χρηµατοδότησης. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας µέχρι την 31-12-2013, επειδή οι αναφερόµενοι από τον Ανάδοχο 
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λόγοι κρίνονται βάσιµοι, και επειδή η χρηµατοδότηση των έργων που χρηµατοδοτούνται 
από τον ΟΣΚ καθυστερεί πολύ, σηµειώνοντας ότι έχει κατασκευαστεί τµήµα του έργου το 
οποίο έχει παραδοθεί προς χρήση και έχει εγκριθεί ο 1ος λογαριασµός συνολικής αξίας 
13.796,93 ευρώ που καλύπτει τις παραπάνω εργασίες. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, αναφερόµενοι στο πρόβληµα της χρηµατοδότησης από τον 
ΟΣΚ, τόνισαν ότι πρέπει να βρεθεί άµεσα λύση για τη χρηµατοδότηση από άλλους 
πόρους της Περιφέρειας, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/105/05-02-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης και εργασίες σε χώρους υγιεινής και 
λοιπούς χώρους στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «∆ηµητρίου 
Κων/νος & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
2/70/20-01-2012 απόφαση της Ο.Ε. που αφορούσε στην προηγούµενη παράταση 
προθεσµίας, ο οποίος αναφερόµενος στην καθυστέρηση της χρηµατοδότησης του έργου από 
τον ΟΣΚ, τοποθετήθηκε ως εξής: «…. η πολιτική των κυβερνώντων έχει οδηγήσει την 
Περιφέρεια σε ελεγχόµενη χρεοκοπία. Η πλειοψηφία στηρίζει αυτή την πολιτική. Εµείς δεν 
θέλουµε να είµαστε συνένοχοι». 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 23ο 

Συγκρότηση και ορισµός µελών της Επιτροπής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, 
καθώς και παραλαβής εργασιών αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών και 
υλικών για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου, εντός 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». 

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. 10086/890/01-
02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. ,,,,,,,,,, στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Μετά την ισχύ του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) 
και την κοινοποίηση του αρ. πρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την 
εφαρµογή του άρθρου 26 του παραπάνω Νόµου που αναφέρεται στη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, 
ως αρµόδια οργανική µονάδα, προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και 
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αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και 
παραλαβής εργασιών αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών και υλικών για τη 
συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου, εντός της Περιφέρειας 
Ηπείρου… Σας υποβάλλουµε, προς τούτο, το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών, καθώς και την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και 
παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 
του Π.∆. 118/07 Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω υλικών.».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/106/05-02-2013) 

Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, Επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης 
αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών 
και υλικών για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου, εντός της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, 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 στο από 28-01-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως 
εξής: 

Τακτικά µέλη: 

1. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος 

2. Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδοµής Τ.Ε. και 

3. Κουφού Βασιλική, Μηχανικός Τ.Ε. 

Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., 

2. Ρίζου Θεοδώρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και 

3. ∆όνου Αµαλία, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

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

        2. ∆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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Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών 
αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών και υλικών για τη συντήρηση του 
ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου, εντός της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Σήµερα στις 28/01/2013 παρουσία των : 

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

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

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

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 

συµµετοχή τους στην επιτροπή διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου, καθώς και παραλαβής εργασιών 

αποκατάστασης βλαβών φωτεινών σηµατοδοτών και υλικών για τη συντήρηση του 

ηλεκτροφωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου, εντός της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 

συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω 

επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., 

β. Λεουσίδης Αλέξανδρος, Μηχανικός Έργων Υποδοµής Τ.Ε. και 

γ. Κουφού Βασιλική, Μηχανικός Τ.Ε. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., 

β. Ρίζου Θεοδώρα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και 

γ. ∆όνου Αµαλία, Αρχιτέκτων Μηχανικός. 

 Ιωάννινα, 28/01/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 28-01-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 24ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις 
δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των 
αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης 
Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο 
«WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED».  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
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αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, και του 
Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την αριθµ. 37/1535/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, καταρτίσθηκε η 
διακήρυξή του, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και ελέγχθηκαν από το 
Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην από 17-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 01-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 10242/379/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « ….  Σας διαβιβάζουµε για έγκριση το πρακτικό µε αριθµό 1 της 
συνεδριάσεως της επιτροπής «διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου» για την ανάδειξη αναδόχων του έργου του Προγράµµατος MED 
(Μεσογειακός χώρος 2007-2013), έτους 2010, µε τίτλο «Woode 3» «Αξιοποίηση ∆ασικής 
Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα». (Αριθµός προκήρυξης διαγωνισµού: 3200/133/11-1-
2013). Συνηµµένα σας αποστέλλουµε • Το υπ. αριθµ 9588/506/31-1-2013 υπόµνηµα που 
υποβλήθηκε από την συµµετέχοντα στο διαγωνισµό εταιρεία NEXT COM Α.Ε. προς την 
∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, υπόψη της 
αρµόδιας επιτροπής • Το υπ’ αριθµ 9624/507/31-1-2013 υπόµνηµα που υποβλήθηκε από 
την συµµετέχοντα στο διαγωνισµό εταιρεία STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε. - προς την ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, υπόψη της αρµόδιας επιτροπής, µε θέµα «Υπόµνηµα για τον 
Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό για το έργο µε τίτλο «Woode3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για 
Επιχειρηµατικότητα». Παρακαλούµε για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών. ..». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε τα 
εξής: «Επειδή κατά τη διάρκεια της εξέτασης από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού στο 
Πρακτικό Νο1/29-01-2013, των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων εταιρειών, τέθηκε 
από µία εξ αυτών µε σχετικό της Υπόµνηµα, θέµα απόρριψης της προσφοράς της άλλης 
συµµετέχουσας εταιρείας, καθώς και Υπόµνηµα της τελευταίας, προς αντίκρουση των 
ισχυρισµών, εισηγούµαι να διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία 
της Περιφέρειας και να ζητηθεί γνωµοδότηση του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή κ. 
∆ηµητρίου Στάθη, επί των θεµάτων που τίθενται µε τα κατατεθέντα στην Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού Υποµνήµατα, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη 
επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της, δεδοµένου ότι ακολουθεί και το στάδιο 
ανοίγµατος των τεχνικών προσφορών, στο οποίο η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
προχώρησε κάνοντας αποδεκτές και τις δύο συµµετέχουσες εταιρείες.».   

Επί της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου της Επιτροπής, τα µέλη αυτής κ.κ. Ιωάννου 
Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος 
υλοποίησης του Προγράµµατος και η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων του, ώστε να µην 
διακυβεύεται η χρηµατοδότηση του έργου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/107/05-02-2013) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του Πρακτικού Νο1/29-01-
2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για 
την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες 
Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 
40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για 
επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο 
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πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – 
MED» και  

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε το από 01-02-2013 έγγραφο 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τα συνηµµένα 
σ’ αυτό έγγραφα (εισήγηση της Υπηρεσίας, το Πρακτικό Νο1/29-01-2013, και τα από 31-
1-2013 Υποµνήµατα των εταιρειών «NEXT COM Α.Ε.» και «STRATIS Στρατηγικές και 
δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.»)}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει 
επί των θεµάτων που τίθενται µε τα κατατεθέντα στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
Υποµνήµατα, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του 
θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
37/1535/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές 
ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα 
δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων.   
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
10315/385/01-02-2013 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 25ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο2/31-01-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που 
αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) 
Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 
40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής βιοµάζας για 
επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως υποέργο στο πλαίσιο 
του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – MED».  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, 
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, και του Ν.4024/201 
(ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την αριθµ. 37/1535/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, καταρτίσθηκε η διακήρυξή του, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ελέγχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην από 17-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 01-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
10246/380/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « 
….  Σας διαβιβάζουµε για έγκριση το πρακτικό µε αριθµό 2 της συνεδριάσεως της επιτροπής 
«διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού παρακολούθησης και παραλαβής του έργου» για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου του Προγράµµατος MED (Μεσογειακός χώρος 2007-2013), έτους 2010, µε 
τίτλο «Woode 3» «Αξιοποίηση ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα». (Αριθµός προκήρυξης  
διαγωνισµού: 3200/133/11-1-2013). Παρακαλούµε για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης 
της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης..». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την αναβολή 
λήψης απόφασης επί του θέµατος, επειδή µε την προηγούµενη, αριθµ. 5/107/05-02-2013 
απόφαση, αναβλήθηκε και η λήψη απόφασης επί της έγκρισης του Πρακτικού Νο1/29-01-2013 
(έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, και διαβιβάσθηκε στη 
Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας για γνωµοδότηση. 

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν, όπως και 
στην προηγούµενη, αριθµ. 5/107/05-02-2013 απόφαση, ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο χρόνος 
υλοποίησης του Προγράµµατος και η τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων του, ώστε να µην 
διακυβεύεται η χρηµατοδότηση του έργου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/108/05-02-2013) 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της έγκρισης του Πρακτικού Νο2/31-01-2013 (έλεγχος 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των 
αποτελεσµάτων του έργου και β) Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών 
Εργαστηρίων, προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση 
δασικής βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως 
υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος – 
MED». 

Το θέµα θα επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής, µετά τη λήψη απόφασης επί του 
θέµατος της έγκρισης του Πρακτικού Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 37/1535/27-
12-2012 και 5/107/05-02-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας 
σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό 
προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, 
στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες 
δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων.   
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 26ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του 25ου Πανελληνίου 
Σχολικού Πρωταθλήµατος Σκακιού Ν. Ιωαννίνων 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. 9973/96/01-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10250/381/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: Στις 9 & 10 Φεβρουαρίου 2013 πρόκειται 
να διοργανωθούν στα Ιωάννινα οι προκριµατικοί αγώνες για το 25ο Πανελλήνιο Ατοµικό 
Σχολικό Πρωτάθληµα Σκάκι Νοµού Ιωαννίνων. Οι αγώνες τελούν υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και στη διοργάνωση θα συµµετάσχουν 150 αθλητές, που θα 
φτάσουν µε τους συνοδούς τους τα 400 και πάνω άτοµα, από διάφορες περιοχές της 
χώρας και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό αθλητικό γεγονός πανελλήνιας εµβέλειας. 
Στόχος του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών είναι η διάδοση του πνευµατικού αυτού 
αθλήµατος στα σχολεία της περιοχής και οι αγώνες αποτελούν συνέχεια αυτής της 
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προσπάθειας. Η παρουσία των µαθητών που ασχολούνται µε το σκάκι συνεχώς αυξάνει 
και οι αθλητές µας πλέον κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε πανελλήνιο επίπεδο. 
Επιπλέον εισηγείται την διάθεση πίστωσης 1.000 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/109/05-02-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του 25ου Πανελληνίου 
Σχολικού Ατοµικού Πρωταθλήµατος Σκακιού Ν. Ιωαννίνων, στις 9 & 10 Φεβρουαρίου 
2013 στα Ιωάννινα. Οι αγώνες τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και στη 
διοργάνωση θα συµµετάσχουν 150 αθλητές, που θα φτάσουν µε τους συνοδούς τους τα 
400 και πάνω άτοµα, από διάφορες περιοχές της χώρας και αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
σηµαντικό αθλητικό γεγονός πανελλήνιας εµβέλειας. Στόχος του Συλλόγου Ιωαννιτών 
Σκακιστών είναι η διάδοση του πνευµατικού αυτού αθλήµατος στα σχολεία της περιοχής 
και οι αγώνες αποτελούν συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Η παρουσία των µαθητών 
που ασχολούνται µε το σκάκι συνεχώς αυξάνει και οι αθλητές µας πλέον κάνουν 
αισθητή την παρουσία τους σε πανελλήνιο επίπεδο.  

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους, στέκεται αρωγός στις 
προσπάθειες της αθλητικής κοινότητας του νοµού, ενισχύει την καλή µαρτυρία του 
τόπου µας για την ικανότητά του να διοργανώνει εκδηλώσεις πανελλήνιας εµβέλειας, 
προσφέρει οικονοµικά οφέλη στην τοπική αγορά και συµβάλλει στην τουριστική 
προβολή της περιοχής και αναβαθµίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων 
του νοµού.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής µας και ταυτόχρονα στην 
εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την πολιτιστική της 
δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει γραφική ύλη και διαφηµιστικό υλικό, σκακιστικό υλικό, 
έπαθλα και δώρα στους αθλητές που θα διακριθούν, µια µικρή δεξίωση στο χώρο των 
αγώνων. 

....................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 27ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε µουσική εκδήλωση µε το 
Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών  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. 10114/97/01-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10254/382/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: Στις 9 Φεβρουαρίου 2013 
πραγµατοποιείται ρεσιτάλ πιάνου µε τον παγκόσµιας εµβέλειας πιανίστα Παναγιώτη 
Γώγο, σε έργα Σούµαν, Μπραµς, Λίστ και Μπετόβεν.Η µουσική εκδήλωση γίνεται στο 
πλαίσιο του εορτασµού της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και 
µε τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου 
Ιωαννιτών, στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας και είναι δωρεάν για το φιλότεχνο κοινό της περιοχής. Ο καλλιτέχνης έχει 
τιµηθεί µε το βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών το 2005 ως εξαιρετικός νέος Έλληνας 
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σολίστ. Έχει διεθνείς συµµετοχές και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πρωτεύουσες 
της Ευρώπης σε σηµαντικά µουσικά γεγονότα. Επιπλέον εισηγείται την διάθεση 
πίστωσης 1.000 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/110/05-02-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση ρεσιτάλ πιάνου µε 
τον παγκόσµιας εµβέλειας πιανίστα Παναγιώτη Γώγο, σε έργα Σούµαν, Μπραµς, Λίστ 
και Μπετόβεν, στις 9 Φεβρουαρίου 2013 στα Ιωάννινα. Η µουσική εκδήλωση γίνεται στο 
πλαίσιο του εορτασµού της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων 
και µε τη συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου 
Ιωαννιτών, στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιµαίας Παιδαγωγικής 
Ακαδηµίας και είναι δωρεάν για το φιλότεχνο κοινό της περιοχής. Ο καλλιτέχνης έχει 
τιµηθεί µε το βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών το 2005 ως εξαιρετικός νέος Έλληνας 
σολίστ. Έχει διεθνείς συµµετοχές και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε πρωτεύουσες 
της Ευρώπης σε σηµαντικά µουσικά γεγονότα. 

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

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
της περιφέρειάς µας και  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της. Η ανταποδοτικότητα είναι προφανής και σε 
σχέση µε την προσέλκυση των νέων και όχι µόνο, της περιοχής µας προς θετικές 
κατευθύνσεις µε την παρακολούθηση µουσικών εκδηλώσεων που ανεβάζουν το 
πνευµατικό µας επίπεδο. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 
µουσικής εκδήλωσης, η οποία θα περιλαµβάνει τη φιλοξενία του κ. Γώγου και την 
έκδοση προγραµµάτων, προσκλήσεων και αφισών. 

....................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 28ο 

Απόφαση επί της από 17-12-2012 ένστασης των συµπραττόντων µελετητικών 
Εταιρειών – µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού 
ΙΙ/04-12-2012 (έλεγχος και βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών), της Επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 
χωρίς 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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 3481/2006, τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Την αριθµ. 5/150/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας µε εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), για την ανάθεση 
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εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 11027/448/06-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό 
Αντικείµενο, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Χάρτης 
περιοχής µελέτης) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

7. Την αριθµ. 13/510/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη 
αυτής. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 112798/4900/24-12-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 117774/4452/28-12-2012 στον φάκελο 1/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία αιτείται τη λήψη σχετικής απόφασης και διαβιβάζει 
συνηµµένα:  

Α) το Πρακτικό ΙΙ/04-12-2013 (έλεγχος και βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Β) την από 17-12-2012 ένσταση της σύµπραξης µελετητών – γραφείων µελετών 
«ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: 
ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισµού για την ανάδειξη  αναδόχου εκπόνησης της  µελέτης του θέµατος, σύµφωνα 
µε την οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, οι ενιστάµενοι 
«…. Έχοντας νόµιµο συµφέρον κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του διαγωνισµού 
και της άδικης συγκριτικής βαθµολόγησης του µελετητικού µας σχήµατος σύµφωνα µε τα 
προεκτεθέντα αφού πολλές από τις προτάσεις µας είτε δεν ελήφθησαν υπόψη είτε 
αξιολογήθηκαν εσφαλµένα, είτε αξιολογήθηκαν αρνητικά …», ζητούν να γίνει δεκτή η 
ένστασή τους, να ακυρωθεί το Πρακτικό ΙΙ, να αναπεµφθεί το Πρακτικό ΙΙ στην Επιιτροπή 
∆ηµοπρασίας για αντικειµενική συγκριτική αξιολόγηση σύµφωνα µε τη διακήρυξη, την 
κείµενη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές του Π∆ 696/74.  

Γ) την από 24-12-2012 γνώµη (εισήγηση) της Επιτροπής του διαγωνισµού, επί της 
ανωτέρω ένστασης, σύµφωνα µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
σ’ αυτή, η Επιτροπή εισηγείται: «… 1. Την απόρριψη της από 17-12-2012 (Αρ. Πρωτ. 
στην Υπηρεσία : 112798/4900/17-12-2012) ένστασης της σύµπραξης µελετητών – 
γραφείων µελετών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού ΙΙ της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάθεσης της  µελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ 
ΑΧΕΡΟΝΤΑ». 2. Την έγκριση συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισµού ανάθεσης της 
µελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» µε το Πρακτικό ΙΙ ως έχει.». 

9. Την αριθµ. 1/15/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της ανωτέρω ένστασης, κατόπιν 
αιτήµατος των µελών της Ο.Ε. κ.κ. Ιωάννου Αθηνάς και Χρίστου Παπαβρανούση, οι οποίοι 
ζήτησαν διευκρινίσεις επί της εισήγησης της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σχετικά µε τα 
θέµατα που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση. 

10. Το αριθµ. πρωτ. οικ. 7653/298/25-01-2013 έγγραφο της Γραµµατείας της Ο.Ε. 
(συσχετισµένο µε το αρ. πρωτ. 117774/4452/28-12-2012 έγγραφο, στον φάκελο 1/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε προς την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος (δια της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας) ερώτηµα του µέλους της 
Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Χρίστου Παπαβαρανούση, σχετικά µε την εισήγηση της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», 
επί της αποβληθείσας ένστασης, στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Θέμα 16
ο
 της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής της 11/1/2013 

Ερώτημα προς την επιτροπή διαγωνισμού. 
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Από την παράθεση, στην από 24/12/2012 γνώμη (εισήγηση) επιτροπής διαγωνισμού 

στην σελίδα 3, της παραγράφου 6 του άρθρου 187 του Π.Δ. 696/74 συνάγεται ότι η 

ορθολογική μέθοδος δεν δύναται να εφαρμόζεται σε λεκάνες μεγαλύτερες των 130 km
2 

 

Η μη αντιμετώπιση της λεκάνης ως ενιαίας θα οδηγούσε πάντοτε να διαμοιράζεται μια 

μεγάλη λεκάνη σε μικρότερες ώστε να μπορεί να εφαρμοσθεί η ορθολογική μέθοδος.  

Η πρόταση του διαγωνιζόμενου α/α 7 διαχωρίζει στην τεχνική της έκθεση την συνολική 

λεκάνη ως άθροισμα μικρότερων; Αν όχι πως δικαιολογείται η πρόταση  «η εξαγωγή των 

πλημμυρικών παροχών θα γίνει με χρήση της ορθολογικής μεθόδου» και πως συμφωνεί 

με τα αναφερόμενα στο 696/74 Π.Δ. (σελ. 3 παρ. 3 της ως άνω έκθεσης)  

Παρακαλώ την απάντηση της επιτροπής επ’ αυτού του ερωτήματος και πως αυτό 

αποτυπώνεται στην βαθμολόγηση του διαγωνιζόμενου α/α 7. 

 

Χρίστος Παπαβρανούσης
 

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

11. Την από 31-01-2013 απάντηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του θέµατος, επί του 
ανωτέρω ερωτήµατος (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7756/218/31-01-2013 έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
10108/375/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
επί λέξει τα εξής: 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ 
 

Οι κάτωθι υπογράφοντες : 
 
1. Χαράλαµπος Μπούρας Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε  ∆΄ β., ως πρόεδρος  
2. Ουρανία Κονταράτου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β., ως µέλος 
3. Χρήστος Τσούτσης Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος. 
 
που αποτελούµε την η Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισµού  ανάθεσης της µελέτης:  
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»,   που συγκροτήθηκε µε βάση την αριθ. 
13/510/ 11-5-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου  
έχοντας υπ’ όψη :  

Την από 17-12-2012 (Αρ. Πρωτ. στην Υπηρεσία : 112798/4900/17-12-2012) ένσταση της 
σύµπραξης µελετητών – γραφείων µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ : ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»  κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού 
ανάθεσης της  µελέτης «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ», 
Την από 24/12/2012 Γνώµη (εισήγηση) επιτροπής διαγωνισµού επί της ως άνω ένστασης, 
Το ερώτηµα που υποβλήθηκε από το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Χρίστο 
Παπαβρανούση και διαβιβάσθηκε δια της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
(Αρ. Πρωτ. στην Υπηρεσία : 7756/218/25-1-2013), 
1. Τη Προκήρυξη του διαγωνισµού και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της προαναφερόµενης 

µελέτης. 
2. Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του προαναφερόµενου διαγωνισµού. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ανάθεση µελετών και υπηρεσιών) 

Αναφέροµε τα ακόλουθα : 
Στο Π∆ 696/74 (άρθρο 187, παρ. 6) αναφέρεται : «∆ια την εφαρµογήν της ορθολογικής 
µεθόδου υπολογισµού των πληµµυρικών παροχών, προκειµένης λεκάνης αναλυοµένης εις 
σηµαντικάς υπολεκάνας, υπολογίζεται δι’ εκάστην των υπολεκανών ο χρόνος συρροής και 
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λαµβάνεται ως χρόνος βροχοπτώσεως δια το σύνολον της λεκάνης ο µεγαλύτερος των 
υπολογισθέντων χρόνος συρροής. 

Επισηµαίνεται ότι η ορθολογική µέθοδος δεν δύναται να εφαρµόζεται ανεπιφυλάκτως δια 
απεριορίστως µεγάλας εκτάσεις ως π.χ. δια εκτάσεις υπέρ τα 50 τετραγωνικά µίλια = 130 
χλµ2 και πάντως δεν δύναται να εφαρµόζεται παρά µόνον εφ’ όσον πρόκειται περί 
λεκανών εχουσών υδρολογικήν ενότητα, προσδιοριζοµένην π.χ. από τα στοιχεία βροχής, 
τους συντελεστάς απορροής κλπ». 

Η ως άνω ανάλυση γίνεται µέσω της χάραξης των υδροκριτών και της εξαγωγής των 
συµβαλλουσών υδρολογικών λεκανών όπως περιγράφεται στην τεχνική προσφορά (έκθεση 
µεθοδολογίας) του διαγωνιζόµενου µε α/α 7 (έχει γίνει αναφορά στην εισήγηση) και 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του Π∆ 696/74 (υδρολογική ενότητα λεκανών, 
στοιχεία βροχής, επιφάνεια υδρολογικής λεκάνης, συντελεστές απορροής κλπ). Από 
κανένα σηµείο της ανωτέρω τεχνικής προσφοράς δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τα 
οριζόµενα στο Π∆ 696/74 σε σχέση µε την εφαρµογή της µεθόδου (σε άλλα σηµεία της 
τεχνικής προσφοράς δίνονται και επιπλέον πληροφορίες, όπως π.χ. το χαρτογραφικό 
υπόβαθρο που θα χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό των υδρολογικών λεκανών κλπ). 

Στην ένσταση του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 δεν γίνεται καµία αναφορά σε συγκεκριµένο 
σηµείο της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου µε α/α 7 που να αποδεικνύει ότι η 
εφαρµογή της ορθολογικής µεθόδου γίνεται χωρίς τις προϋποθέσεις του Π∆ 696/74 (π.χ. 
αντιµετώπιση υδρολογικής λεκάνης ως ενιαία, σε σχέση µε το υποβληθέν ερώτηµα). 

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου µε α/α 7, η 
χρήση της ορθολογικής µεθόδου για την εξαγωγή των πληµµυρικών παροχών είναι 
σύµφωνη µε το Π∆ 696/74 και έχει ληφθεί υπόψη στη βαθµολογία συγκριτικά µε όλους 
τους υπόλοιπους διαγωνιζόµενους στηριζόµενη στα υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία και 
όπως αναφέρεται στο Πρακτικό ΙΙ. 

Πρέβεζα  31 / 1 / 2013 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Χρίστος Παπαβρανούσης, σηµείωσαν τα εξής: «Οι επεξηγήσεις της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού στο ερώτηµά µας, δεν διαλύουν όλες τις αµφιβολίες, αν ορθά δηλ. 
αξιολογήθηκαν όσα στην τεχνική προσφορά περιλαµβάνονται. Αυτό δεν σηµαίνει ότι 
συµµεριζόµαστε την άποψη του ενιστάµενου για τη βαθµολογική επίπτωση.». Με τις ως 
άνω παρατηρήσεις, δήλωσε ότι συµφωνεί και το µέλος της Επιτροπής, κ. Κων/νος 
Κωτσαντής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/111/05-02-2013) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 17-12-2012 ένσταση των συµπραττόντων 
µελετητικών Εταιρειών – µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού 
ΙΙ/04-12-2012 (έλεγχος και βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών), της Επιτροπής διεξαγωγής 
του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε την οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, οι 
ενιστάµενοι «…. Έχοντας νόµιµο συµφέρον κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του 
διαγωνισµού και της άδικης συγκριτικής βαθµολόγησης του µελετητικού µας σχήµατος 
σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα αφού πολλές από τις προτάσεις µας είτε δεν ελήφθησαν 
υπόψη είτε αξιολογήθηκαν εσφαλµένα, είτε αξιολογήθηκαν αρνητικά …», ζητούν να γίνει 
δεκτή η ένστασή τους, να ακυρωθεί το Πρακτικό ΙΙ, να αναπεµφθεί το Πρακτικό ΙΙ στην 
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Επιτροπή ∆ηµοπρασίας για αντικειµενική συγκριτική αξιολόγηση σύµφωνα µε τη διακήρυξη, 
την κείµενη νοµοθεσία και τις προδιαγραφές του Π∆ 696/74. 

Την απορρίπτει ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 24-12-
2012 γνώµη (εισήγηση) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού επί της υπό κρίση ένστασης, καθώς 
και στην από 31-01-2013 απάντηση της Ε.∆. στο σχετικό ερώτηµα που υποβλήθηκε από 
µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής (ανωτέρω υπό στ. 11). 

Ειδικότερα, στην από 24-12-2012 γνώµη (εισήγηση) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού επί της 
υπό κρίση ένστασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«….. έχοντας υπ’ όψη :  

Την από 17-12-2012 (Αρ. Πρωτ. στην Υπηρεσία : 112798/4900/17-12-2012) ένσταση της 
σύµπραξης µελετητών – γραφείων µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ : ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»  
κατά του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάθεσης της  µελέτης 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»,  
1. Τη Προκήρυξη του διαγωνισµού και τα  λοιπά συµβατικά τεύχη της προαναφερόµενης 

µελέτης . 
2. Το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του προαναφερόµενου διαγωνισµού. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ανάθεση µελετών και υπηρεσιών) 

Αναφέροµε τα ακόλουθα : 

• Το Πρακτικό ΙΙ ολοκληρώθηκε την 4/12/2012 και ανακοινώθηκε σε όλους τους 
διαγωνιζόµενους (που δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι), µέσω fax. Η 
καταληκτική προθεσµία υποβολής ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4.8 της 
προκήρυξης ήταν στις 17/12/2012. Η Επιτροπή παρέλαβε από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 
την υποβληθείσα ένσταση της σύµπραξης µελετητών – γραφείων µελετών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ : 
ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» (διαγωνιζόµενος µε α/α 2), η οποία σύµφωνα µε τη 
βαθµολογία του Πρακτικού ΙΙ κατατάσσεται στην 8η θέση. Βάσει της ηµεροµηνίας 
κατάθεσης της ένστασης στο Πρωτόκολλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας 
προκύπτει ότι η ένσταση είναι εµπρόθεσµη. Σχετικά αναφέρουµε ότι η ανωτέρω ένσταση 
στάλθηκε µέσω fax στην ∆/νση Τεχνικών Έργων την 14/12/2012, µε αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία υπογραφής της ένστασης την 15/12/2012. 
• Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Ε.∆. αξιολόγησε συγκριτικά 
τις Τεχνικές Προσφορές 15 συνολικά διαγωνιζόµενων σχηµάτων, στηριζόµενη στα 
υποβληθέντα από τους υποψηφίους αναδόχους στοιχεία, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται 
στις παρ. 21.5.1 (Τεχνική Έκθεση), 21.5.2 (Έκθεση Μεθοδολογίας) και 21.5.3 (Οµάδα 
Μελέτης) της Προκήρυξης. Αξιολογήθηκαν τα υποκριτήρια που ρητά και σαφώς 
αναφέρονται στην παρ. 22.1 της Προκήρυξης. Κατά την αξιολόγηση των επιµέρους 
στοιχείων των υποκριτηρίων της παρ.  22.1, χρησιµοποιήθηκαν λεκτικοί (επιθετικοί) 
προσδιορισµοί όπως γίνεται σαφές και από τα αναφερόµενα στο Πρακτικό ΙΙ της Ε.∆. Το 
Πρακτικό ΙΙ, συνοδεύεται τέλος, από πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζόµενων, επί 
του καθενός κριτηρίου (U1, U2A και U2B αντίστοιχα) και την συνολική βαθµολογία (UTΠ) 
της τεχνικής προσφοράς τους. 
Συνεπώς, όπως γίνεται απολύτως σαφές από το Πρακτικο ΙΙ, η Ε.∆. έλεγξε, έκρινε και 
αξιολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές και τις βαθµολόγησε µε τα κριτήρια αξιολόγησης της 
παρ. 22.1 της Προκήρυξης. 
Στο Πρακτικό ΙΙ συναρτώνται πίνακες µε τις βαθµολογίες των διαγωνιζόµενων επί του 
καθενός κριτηρίου και την τελική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς µε συνοπτική 
αιτιολόγηση της βαθµολογίας, που στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής 
προσφοράς των διαγωνιζόµενων. 
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Η αποτελεσµατικότητα των προτάσεων του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 (ενιστάµενος) που 
αναφέρονται σε όλο το σώµα της τεχνικής του έκθεσης περιλαµβανοµένου φυσικά και του 
κεφ. 11, έχει αξιολογηθεί από την Ε.∆. όπως ρητά ορίζεται στο Άρθρο 22.1.1. της 
Προκήρυξης. 
Ο διαγωνιζόµενος µε α/α 2 (ενιστάµενος) βαθµολογήθηκε µε 91 µονάδες στο κριτήριο U1 µε 
µέγιστη βαθµολογία τις 93 µονάδες και ελάχιστη βαθµολογία τις 79 µονάδες για το εν λόγω 
κριτήριο και σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω αξιολογήθηκε και βαθµολογήθηκε συγκριτικά µε 
τους άλλους διαγωνιζόµενους και οι ισχυρισµοί του δεν ευσταθούν, είναι αόριστοι και 
αυθαίρετοι χωρίς να τεκµηριώνονται µε στοιχεία συγκριτικά µε τους λοιπούς 
διαγωνιζόµενους. 
Τα αναφερόµενα στην ένσταση, σχετικά µε προτάσεις στην τεχνική έκθεση του 
διαγωνιζόµενου µε α/α 2 (ενιστάµενου), αναφορικά µε προβλήµατα και ελλείψεις του 
τεύχους τεχνικών δεδοµένων (ΤΤ∆) της Υπηρεσίας και προτεινόµενους τρόπους 
αντιµετώπισης, έχουν περιληφθεί και στους λοιπούς διαγωνιζόµενους µε µεγαλύτερη ή 
µικρότερη πληρότητα – ορθότητα και σαφήνεια, καθώς και η αποτελεσµατικότητα των 
υποβαλλόµενων προτάσεων για την αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων και έχουν ληφθεί 
υπόψη στη βαθµολογία. 
Επιπλέον, συγκριτικά µε την τεχνική έκθεση του υπ’ αριθ. 7 διαγωνιζόµενου «ΓΑΙΑ Α.Ε. 
ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ», στην οποία αναφέρεται ο ενιστάµενος, ισχυριζόµενος ότι 
δεν εκθέτει τρόπους αντιµετώπισης των εν λόγω προβληµάτων, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε τις παραγράφους : (α) 1.4 της τεχνικής έκθεσης του υπ’ αριθ. 7 
διαγωνιζόµενου σχετικά µε ίδρυση χωροσταθµικού δικτύου, δηµιουργία υψοµετρικών 
αφετηριών, (β) 2.8, 2.9 της τεχνικής έκθεσης του υπ’ αριθ. 7 διαγωνιζόµενου αναφορικά µε 
την πιθανή σύνταξη πρόσθετων µελετών, αναµενόµενων γεωλογικών, γεωτεχνικών 
προβληµάτων κλπ, (γ) την παράγραφο 3.1 της τεχνικής έκθεσης του  υπ’ αριθ. 7 
διαγωνιζόµενου αναφορικά µε προτάσεις για τυχόν εργασίες βυθοµέτρησης, όπου όχι µόνο 
γίνονται προτάσεις, αλλά αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο θεωρείται πιθανή η εκτέλεση 
βυθοµετρήσεων και επιπλέον δηλώνει ο µε α/α 7 διαγωνιζόµενος ότι διαθέτει ιδιόκτητο 
εξοπλισµό για την εκτέλεση βυθοµετρήσεων, πράγµα που δε συµβαίνει µε το διαγωνιζόµενο 
µε α/α 2 (ενιστάµενος). 
Ο διαγωνιζόµενος µε α/α 2 (ενιστάµενος) ισχυρίζεται ότι η έλλειψη των εργασιών 
κτηµατογράφησης – κτηµατολογικών πινάκων του ΤΤ∆, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
τεχνική έκθεση του διαγωνιζόµενου µε α/α 7, «… εντοπίζεται όχι για την ανάρτηση της 
οριοθέτησης αλλά για τις «απαιτούµενες» απαλλοτριώσεις, πράγµα που δεν συνάδει µε την 
κείµενη Νοµοθεσία». Στην παράγραφο 3.1 της τεχνικής έκθεσής του ο διαγωνιζόµενος µε 
α/α 7 σχετικά µε τις εργασίες κτηµατογράφησης και σύνταξης κτηµατολογικών πινάκων  
κάνει αναφορά όχι για «απαιτούµενες», αλλά για εργασίες που «… πιθανόν να απαιτηθούν» 
και τις συσχετίζει µε τον καθορισµό οριογραµµής «τόσο κατά τον καθορισµό οριογραµµής 
του υπόψη τµήµατος», πράγµα που αποδεικνύει ότι δεν ισχύει ο ισχυρισµός του ενιστάµενου. 
• Όσον αφορά στην έκθεση µεθοδολογίας, ο διαγωνιζόµενος µε α/α 2 (ενιστάµενος) αναφέρει 
ότι η προταθείσα µεθοδολογία από τον διαγωνιζόµενο µε α/α 7 για την εκπόνηση της 
υδρολογικής µελέτης και τον υπολογισµό των πληµµυρικών παροχών της ορθολογικής 
µεθόδου «είναι παράνοµη και εκτός προδιαγραφών δεδοµένου ότι στο Π∆ 696/74 άρθρο 187 
παρ. ρητά αναφέρεται ότι η υδρολογική µέθοδος δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε υδρολογικές 
λεκάνες µεγαλύτερες των 130 χλµ2». 
Το Π∆ 696/74 άρθρο 187 παρ. 6 αναφέρει : «Επισηµαίνεται ότι η ορθολογική µέθοδος δεν 
δύναται να εφαρµόζεται ανεπιφυλάκτως δια απεριορίστως µεγάλας εκτάσεις ως π.χ. δια 
εκτάσεις υπέρ τα 50 τετραγωνικά µίλια = 130 χλµ2 και πάντως δεν δύναται να εφαρµόζεται 
παρά µόνον εφ’ όσον πρόκειται περί λεκανών εχουσών υδρολογικήν ενότητα, 
προσδιοριζοµένην π.χ. από τα στοιχεία βροχής, τους συντελεστάς απορροής κλπ». 
Από τα αναφερόµενα στην έκθεση µεθοδολογίας του διαγωνιζόµενου µε α/α 7 δεν προκύπτει 
πουθενά ότι η υπό µελέτη λεκάνη θα αντιµετωπισθεί ως ενιαία µε χρήση της ορθολογικής 
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µεθόδου, ή σε επιµέρους µε έκταση µεγαλύτερη της ανωτέρω αναφερόµενης. Ο ίδιος 
αναφέρει ότι ο προσδιορισµός της παροχής του ποταµού θα γίνει µε βάση τα βροχοµετρικά 
δεδοµένα της περιοχής. Επιπλέον στην παράγραφο 2.3.2. του ανωτέρω διαγωνιζόµενου 
διευκρινίζεται ότι «η εξαγωγή των πληµµυρικών παροχών θα γίνει µε χρήση της ορθολογικής 
µεθόδου (Π∆ 696/74) εφόσον προηγηθεί η χάραξη των υδροκριτών και η εξαγωγή των 
συµβαλλουσών υδρολογικών λεκανών», που συµφωνούν απόλυτα µε τα αναφερόµενα στο 
Π∆ 696/74. 
Επίσης για το ως άνω θέµα, στην ένστασή του ο διαγωνιζόµενος µε α/α 2 (ενιστάµενος) 
αναφέρει την επισήµανση της σελίδας 5 της τεχνικής προσφοράς του – έκθεση µεθοδολογίας, 
σύµφωνα µε την οποία : «η υπό µελέτη υδρολογική λεκάνη είναι µεγάλης έκτασης και 
σύνθετη συνεπώς, η αντιµετώπισή της ως ενιαία µε χρήση της ορθολογικής µεθόδου σε 
ανάλογο χρόνο συρροής δεν επιτρέπεται από το Π∆ 696/74 (άρθρο 187 παρ. 6 του Π∆ 
696/74)». 
Όµως, όπως σηµειώθηκε παραπάνω κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού δεν προτάθηκε αυτό από το 
διαγωνιζόµενο µε α/α 7. Συνεπώς µε βάση τα ανωτέρω, φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι ισχυρισµοί 
του διαγωνιζόµενου περί παράνοµης, άστοχης και εκτός προδιαγραφών µεθοδολογίας είναι 
εντελώς αβάσιµοι καθώς και τα εξ αυτών συναγόµενα. 
Η βαθµολόγηση του κριτηρίου U2A του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 (ενιστάµενος) βάσει των 
ανωτέρω και του Πρακτικού ΙΙ δεν είναι άδικη και µεροληπτική όπως αβάσιµα αυτός 
ισχυρίζεται και επιπλέον όλα τα αναφερόµενα στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου 
µε α/α 2 (ενιστάµενος) έχουν ληφθεί υπόψη και αξιολογηθεί από την Ε.∆. συγκριτικά µε τους 
λοιπούς συµµετέχοντες, περιλαµβανοµένου και του λογισµικού (όχι µόνο για την κατάρτιση 
υδρολογικής µελέτης, αλλά και για το σύνολο της µελέτης). 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερθέντα, ο ισχυρισµός του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 
(ενιστάµενος) ότι η βαθµολογία του στο υποκριτήριο U2A θα έπρεπε να είναι κατά τριάντα 
µονάδες µεγαλύτερη συγκριτικά µε τη βαθµολογία του διαγωνιζόµενου µε α/α 7 είναι 
εντελώς αβάσιµος. 
• Σχετικά µε το υποκριτήριο της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας της προταθείσας κατά την 
παράγρ. 21.5.3 οµάδας µελέτης (υποκριτήριο 2Β), κατά τον ενιστάµενο το εύρος διαφοράς 
βαθµολογίας µεταξύ του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 (ενιστάµενος) και του διαγωνιζόµενου µε 
α/α 7 «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ» των έντεκα βαθµών χαρακτηρίζεται 
«ασυνήθιστο», χωρίς στήριξη – αιτιολόγηση της άποψης που διατυπώνει ούτε µε πραγµατικά 
στοιχεία συγκριτικά µε τον άλλο διαγωνιζόµενο, ούτε σε ότι αφορά τη βαθµολογία καθαυτή. 
Βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο υποκριτήριο αυτό η τεχνική προσφορά του 
διαγωνιζόµενου µε α/α 7 υπερέχει του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 (ενιστάµενος), οπότε και 
χαρακτηρίστηκε πάρα πολύ καλός έναντι πολύ καλός του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 
(ενιστάµενος) 
Παρ’ όλα αυτά, σχετικά µε το ως άνω υποκριτήριο σας αναφέρουµε επιπλέον ενδεικτικά τα 
κάτωθι: 
Η προτεινόµενη οµάδα µελέτης του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 περιλαµβάνει 3 Τοπογράφους 
Μηχανικούς και 4 Πολιτικούς Μηχανικούς, ενώ η προτεινόµενη οµάδα µελέτης του 
διαγωνιζόµενου µε α/α 7 περιλαµβάνει 4 Τοπογράφους Μηχανικούς, 10 Πολιτικούς 
Μηχανικούς, 1 Αρχιτέκτονα Μηχανικό, 1 Φυσικό και επιπλέον 2 Τοπογράφους Μηχανικούς 
για διασφάλιση ποιότητας και γραµµατειακή υποστήριξη (χωρίς επιπλέον καθήκοντα), εκ 
των οποίων οι 15 είναι µόνιµα στελέχη – µέτοχοι της εταιρείας ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. 
Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ (µέλος της σύµπραξης – διαγωνιζόµενου µε α/α 7), είναι 
πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ κατά ISO 9001, κάτι που δε συµβαίνει µε 
κανένα µέλος της σύµπραξης – διαγωνιζόµενου µε α/α 2. 
Ο διαγωνιζόµενος µε α/α 2 έχει 15 µελέτες µε προηγούµενη συνεργασία των µελών της 
οµάδας µελέτης (υπόδειγµα 2 Προσαρτήµατος ΙΙΙ), ενώ ο διαγωνιζόµενος µε α/α 7 έχει 40 
µελέτες µε προηγούµενη συνεργασία των µελών της οµάδας µελέτης. 
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Ο συντονιστής της οµάδας µελέτης του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 έχει ασκήσει τα 
προβλεπόµενα  γι’ αυτόν καθήκοντα σε 16 αντίστοιχες συµβάσεις µελετών, ενώ ο 
συντονιστής της οµάδας µελέτης του διαγωνιζόµενου µε α/α 7 έχει ασκήσει τα προβλεπόµενα  
γι’ αυτόν καθήκοντα σε 46 αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
Ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης του διαγωνιζόµενου µε α/α 7 υπερέχει έναντι του αντίστοιχου του 
διαγωνιζόµενου µε α/α 2. 
• Τα ανωτέρω αφορούν σε αυτά που αναφέρονται στην ένσταση του διαγωνιζόµενου µε α/α 2 
και βεβαίως έχουν ληφθεί πολύ περισσότερα υπόψη για τη βαθµολογία τα οποία εκ των 
γεγονότων (καµία αναφορά σε αυτά) αποδέχεται η ενιστάµενη σύµπραξη.  

ΚΑΙ  Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  για τους προαναφερόµενους λόγους 1). Την απόρριψη της 
από 17-12-2012 (Αρ. Πρωτ. στην Υπηρεσία : 112798/4900/17-12-2012) ένστασης της 
σύµπραξης µελετητών – γραφείων µελετών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ : ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» κατά 
του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού ανάθεσης της  µελέτης 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ». 2). Τη συνέχιση της διαδικασίας βάσει του 
Πρακτικού ΙΙ ως έχει. …» 

Α. Ως προς την έγκριση του Πρακτικού  

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης της από 17-12-2012 ένστασης των 
συµπραττόντων µελετητικών εταιρειών – µελετητών «ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», κατά του Πρακτικού ΙΙ/04-12-2012 (έλεγχος και βαθµολόγηση Τεχνικών 
Προσφορών), της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης 
αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ,  

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/04-12-2012 (Αποσφράγιση και έλεγχος των φακέλων «Τεχνικές 
Προσφορές» και βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών) της Επιτροπής διεξαγωγής του 
ανωτέρω διαγωνισµού, το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο τµήµα αυτής και  

Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης 
αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, βάσει του ανωτέρω Πρακτικού ΙΙ/04-12-2012 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική 5/150/13-02-
2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και επανέλαβε την πάγια θέση του να οργανώσει 
η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό, 
ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα 
επιβλέπει. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» 
Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Τηλ.: 26823 62174 
Φαξ: 26823 62182 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές» και βαθµολόγησης 
των Τεχνικών Προσφορών  

 
Με την αριθ. 13/510/11-05-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την διεξαγωγή ανάθεσης της µελέτης:  
«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ»,  
αποτελούµενη από τους: 

1. Χαράλαµπο Μπούρα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως πρόεδρος µε αναπληρωτή τον Ευάγγελο 
Γάκη Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. 

2. Ουρανία Κονταράτου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως µέλος µε αναπληρωτή τον Γεώργιο 
Λογοθέτη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. 

3. ∆ηµήτριο Παππά Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, 
µε αναπληρωτή τον Χρήστο Τσούτση Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. 

Το Πρακτικό Ι του διαγωνισµού συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή του διαγωνισµού στις 
11-07-2012 και τοιχοκολλήθηκε αυθηµερόν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Σχετική 
Ανακοίνωση, που αναγράφει τα στοιχεία του Πρακτικού Ι, την προθεσµία υποβολής ενστάσεων, και την 
Υπηρεσία στην οποίαν υποβάλλονται ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι στάλθηκε την 12-07-2012  σε 
όλους τους διαγωνιζόµενους. Στην ανακοίνωση αυτή  τέθηκε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών 
(σύµφωνα µε το άρθρο 4.8 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού) και συγκεκριµένα µέχρι και την 18-07-
2012 για την υποβολή ενστάσεων προς τη ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας κατά του Πρακτικού Ι. 
Επίσης αντίγραφο του Πρακτικού Ι χορηγήθηκε αυθηµερόν στους διαγωνιζοµένους στα γραφεία της 
Υπηρεσίας, στους διαγωνιζοµένους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.3 της Προκήρυξης του 
∆ιαγωνισµού. 
Κατά του Πρακτικού Ι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις. 
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.4 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, την 25-07-2012 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ. στα γραφεία της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως γνωστοποιήθηκε µε 
σχετική από 18-07-2012 ανακοίνωση στους διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το 
Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, άνοιξε σε δηµόσια συνεδρίαση τους φακέλους Τεχνικών 
Προσφορών των δέκα πέντε  (15) διαγωνιζοµένων που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το 
Πρακτικό Ι, και µονόγραψε το περιεχόµενο κάθε φακέλου. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε κλειστές συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την 25-
07-2012 µέχρι την 4/12/2012 αξιολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε τα 
κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 22.1.1 του άρθρου 22 της Προκήρυξης. 
 

Η Ε.∆. έλεγξε αναλυτικά τα στοιχεία των φακέλων Τεχνικών Προσφορών και συγκεκριµένα:  
Α. την πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης, όπως προκύπτει από την 
Τεχνική Έκθεση της παρ. 21.5.1 (Κριτήριο 1) και συγκεκριµένα: 

• το βαθµό πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
• το βαθµό πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 

επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
• το βαθµό αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 

αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
Β. β1) την αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.5.2 (Υποκριτήριο 2Α) Έκθεσης 
Μεθοδολογίας και   συγκεκριµένα: 
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• το βαθµό στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 

• το βαθµό επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες 
προθεσµίες. 

     β2) την οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.5.3  (Υποκριτήριο 2Β) 
Οµάδας Μελέτης και   συγκεκριµένα : 

• το βαθµό επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου από πλευράς αριθµού επιστηµόνων και ειδικοτήτων. Για να θεωρηθεί επαρκής η 
οµάδα, πρέπει για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας µελέτης να διατίθεται το ελάχιστο 
απαιτούµενο για την καλούµενη τάξη δυναµικό. Η ανεπαρκής στελέχωση 
βαθµολογείται αρνητικά.  

• το βαθµό συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας (µόνιµες ή περιστασιακές) των στελεχών της οµάδας µε τους υποψηφίους 
και την έκταση προηγούµενων συνεργασιών µεταξύ των µελών της οµάδας. Εφόσον 
χρησιµοποιείται και αξιοποιείται τεκµηριωµένα από τον διαγωνιζόµενο στην οµάδα 
µελέτης στελεχικό δυναµικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναµικού που κατά βάση 
επαρκεί για την εκπόνηση της µελέτης, λαµβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον 
όρο στελεχιακό δυναµικό νοούνται τα άτοµα του διαγωνιζόµενου, τα οποία ανήκουν 
στο δυναµικό του πτυχίου και µε τον όρο βασικό στελεχιακό δυναµικό, το ελάχιστο 
δυναµικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από την προκήρυξη. 

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης, 

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή 
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 

 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Επιτροπή έκανε τις ακόλουθες διαπιστώσεις για τις Τεχνικές 
Προσφορές των διαγωνιζοµένων, οι οποίες επέχουν θέση Πίνακα Ειδικής Αιτιολόγησης της 
βαθµολογίας των προσφορών σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 2/2010 της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 1: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει  πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (χάρτης προστατευόµενων περιοχών ευρύτερης περιοχής των έργων, αεροφωτογραφία, 
χωρίς φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει πολύ καλή γνώση της περιοχής 
µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει προβλήµατα 
και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται περιοχές γειτνίασης µε 
περιοχές περιβαλλοντικής  προστασίας. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι  πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Σχετικά πολύ 
καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου . 
Επισηµαίνεται ότι η υδραυλική και η περιβαλλοντική οµάδα των µελετητών είναι ουσιαστικά κοινή. 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 2: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πάρα πολύ καλά µε 
µεγάλη λεπτοµέρεια (φωτογραφίες, χάρτης προστατευόµενων περιοχών, λεκάνης απορροής) την 
περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει πάρα πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των 
προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει  προβλήµατα και προτείνει 
τρόπους αντιµετώπισης. 
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται περιοχές γειτνίασης µε 
περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Σχετικά πολύ 
καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
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∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 3: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πάρα πολύ καλά την 
περιοχή της µελέτης του έργου(φωτογραφίες, και από πληµµύρες, χάρτης λεκανών απορροής και 
υδατικά διαµερίσµατα, χάρτης υφιστάµενης κατάστασης – φωτογραφικής κάλυψης) εντοπίζει 
προβλήµατα και προτείνει τρόπους αντιµετώπισης. 
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας.  
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε πάρα πολύ καλή περιγραφή του τρόπου 
εκτέλεσης των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών 
ελέγχων. Καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας 
του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου. 
  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 4: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, παρουσιάζει πάρα πολύ καλά  
(χάρτης ΓΥΣ µε πρόσθετα στοιχεία, αεροφωτογραφία, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του 
έργου και δείχνει πάρα πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. 
Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται περιοχές γειτνίασης µε 
περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε πάρα πολύ καλή περιγραφή του τρόπου 
εκτέλεσης των επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών 
ελέγχων.  Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 
συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 5: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου, δείχνει πάρα πολύ καλή γνώση της 
περιοχής µελέτης (φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, χάρτες) και των προβληµάτων του έργου. 
Εντοπίζει προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Αναλύονται περιβαλλοντικά προβλήµατα και θέµατα εκτενώς και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης µε 
περιοχές περιβαλλοντικής  προστασίας. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πάρα πολύ 
καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 6: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει µε µεγάλη λεπτοµέρεια 
(πολλές φωτογραφίες, θέσεις λήψεως φωτογραφιών, χάρτες)  την περιοχή της µελέτης του έργου και 
δείχνει πάρα πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου.  
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πολύ καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 7: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει µε πολύ µεγάλη 
λεπτοµέρεια  την περιοχή της µελέτης του έργου (φωτογραφίες, αεροφωτογραφία) και δείχνει πάρα 
πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύονται πολύ διεξοδικά 
τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζονται προβλήµατα και προτείνονται  τρόποι αντιµετώπισης.  
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας.  
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ καλή µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πάρα πολύ 
καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
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προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή µε σαφή αναφορά 
καθηκόντων.  
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 8: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει  την περιοχή της 
µελέτης του έργου (γράφηµα παροχών Αχέροντα, χάρτης προστατευόµενων περιοχών, φωτογραφίες, 
γενική οριζοντιογραφία θέσεις λήψης φωτογραφιών).  Επισηµαίνονται  προβλήµατα και προτείνονται  
τρόποι αντιµετώπισης.  
Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 1 της τεχνικής έκθεσης αναφέρεται ότι το αντικείµενο της τοπογραφικής 
µελέτης µεταξύ άλλων περιλαµβάνει: Επίγεια οριζοντιογραφική και υψοµετρική αποτύπωση, 
οριοθέτηση του ρέµατος σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Υδραυλική – Υδρολογική µελέτη και εφαρµογή 
της οριοθέτησης του ρέµατος στο έδαφος  «για το συνολικό µήκος από το βόρειο άκρο του οικισµού 
Ανθούσας ως την παραλία του  ‘’Βάλτου’’».  
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι καλή µε καλή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί µέρους µελετών 
και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 10 
της έκθεσης µεθοδολογίας, παράγραφος 3.3.2.3 «Στάδια µελέτης –Επιµέρους δραστηριότητες» γίνεται 
αναφορά για «τµήµα από το βόρειο άκρο του οικισµού Ανθούσας έως την παραλία του Βάλτου».  
Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 9: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει γενικά την περιοχή της 
µελέτης του έργου (χάρτης ορίων περιοχών υπό προστασία ευρύτερης περιοχής) και δείχνει σχετικά 
πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει τεχνικά θέµατα, 
εντοπίζει  προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας. 
Επισηµαίνουµε ότι σε ορισµένα σηµεία (π.χ. σελίδες 1,2) της Τεχνικής Έκθεσης γίνεται 
επαναλαµβανόµενα αναφορά των όρων ρέµα – υδατόρευµα για το υπό µελέτη τµήµα του ποταµού, ενώ 
σε άλλα σηµεία αυτής (π.χ. παραγ. 2.2 - Σκοπιµότητα του έργου) γίνεται αναφορά µε τον όρο ποταµός.  
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ καλή µε πολύ καλή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Επισηµαίνουµε 
ότι σε ορισµένα σηµεία (π.χ. σελίδες 2,3) της Έκθεσης Μεθοδολογίας γίνεται επαναλαµβανόµενα 
αναφορά των όρων ρέµα – υδατόρευµα για το υπό µελέτη τµήµα του ποταµού, ενώ σε άλλο σηµείο 
αυτής (σελίδα 4) γίνεται αναφορά µε τον όρο ποταµός.  
Σχετικά πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 
συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 11: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πάρα πολύ καλά την 
περιοχή της µελέτης του έργου (αεροφωτογραφία, προστατευόµενες περιοχές, φωτογραφίες, χάρτης 
κινδύνου πληµµύρας) και δείχνει πάρα πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων 
του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης.  
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας.  
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πολύ καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 12: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει  την περιοχή της 
µελέτης του έργου (αεροφωτογραφίες, χάρτες, υδρογραφικό δίκτυο και λεκάνης απορροής περιοχής 
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Αχέροντα, χάρτης προστατευόµενων περιοχών, φωτογραφίες, γενική οριζοντιογραφία θέσεις λήψης 
φωτογραφιών).  Επισηµαίνονται  προβλήµατα και προτείνονται  τρόποι αντιµετώπισης.  
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής  προστασίας. 
Επισηµαίνουµε ότι στη σελίδα 2 της Τεχνικής Έκθεσης (παράγρ. 1- Εισαγωγή), αναφέρεται ότι «Η 
παρούσα Τεχνική Έκθεση αποτελεί στοιχείο της προσφοράς για την ανάληψη της µελέτης µε τίτλο 
‘Οριοθέτηση ρέµατος στο ∆ήµο Πάργας’ …». 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι σχετικά πολύ καλή µε περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί µέρους 
µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Επισηµαίνουµε ότι σε 
ορισµένα σηµεία (π.χ. σελίδες 4,5) της Έκθεσης Μεθοδολογίας γίνεται επαναλαµβανόµενα αναφορά 
των όρων ρέµα – υδατόρευµα για το υπό µελέτη τµήµα του ποταµού, ενώ σε άλλο σηµείο αυτής (π.χ. 
σελίδα 1) γίνεται αναφορά στον όρο ποταµός.  
Σχετικά πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 
συντονιστή. 
Στο προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών εµφανίζεται πως ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της 
µελέτης είναι οκτώ µήνες.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 13: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πάρα πολύ καλά µε 
µεγάλη λεπτοµέρεια (χάρτης, χάρτης υδρολογικής λεκάνης, αεροφωτογραφίες, φωτογραφίες και θέσεις 
λήψης φωτογραφιών) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει πάρα πολύ καλή γνώση της 
περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει  
προβλήµατα και  ιδιαιτερότητες και προτείνει τρόπους αντιµετώπισης. 
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας.  
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πολύ καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Προτείνεται  αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών µε καθαρό χρόνο εκπόνησης του συνόλου των 
µελετών πέντε µήνες και είκοσι µέρες. 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 14: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πάρα πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (αεροφωτογραφίες, χάρτης προστατευόµενων περιοχών, φωτογραφίες) την περιοχή της 
µελέτης του έργου. Επισηµαίνονται  προβλήµατα και προτείνονται γενικοί τρόποι αντιµετώπισης.  
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής  προστασίας. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ καλή µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί µέρους 
µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 
Σχετικά πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός 
αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του 
συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 15: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει σχετικά πολύ καλά 
(χάρτης, αεροφωτογραφία, φωτογραφίες, περιοχές ΝATURA) την περιοχή της µελέτης του έργου και 
δείχνει σχετικά πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει τα 
τεχνικά θέµατα, εντοπίζει  προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής  προστασίας.  
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Σχετικά πολύ 
καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 16: 
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Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει  την περιοχή της 
µελέτης του έργου (οριοθέτηση ζωνών προστασίας στενών Αχέροντα, φωτογραφίες, αεροφωτογραφία - 
θέσεις λήψης φωτογραφιών).  Επισηµαίνονται  προβλήµατα και προτείνονται  τρόποι αντιµετώπισης.  
Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 16 (παρ. 8.3) της τεχνικής έκθεσης αναφέρεται ότι «η υπό εκπόνηση  
µελέτη αφορά στα έργα οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέµατος ∆ήµου Πάργας ….»  
Αναλύονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι περιορισµοί και αναφέρονται οι περιοχές γειτνίασης 
µε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι  σχετικά πολύ καλή µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Σχετικά πολύ 
καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου.  
 
Λεκτικός χαρακτηρισµός βαθµού κριτηρίων 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 1: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων και  
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση 
των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Σχετικά καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 2: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Σχετικά καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή 
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
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Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 3: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πολύ καλός  ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Σχετικά καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος 
για την εκπόνηση της µελέτης και 
Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 4: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 5: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
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Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 6: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση 
των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης 
για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Πάρα  πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 7: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός   ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πάρα  πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Πάρα  πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
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Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 8: 
1ο Κριτήριο 
Καλός  ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των 
τυχόν προβληµάτων και  
Καλός  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση των 
τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της 
µελέτης, 
Καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την 
έντεχνη εκπόνησή της και 
Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου χρονικού 
προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή 
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 9: 
1ο Κριτήριο 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης 
για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Σχετικά πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών.7 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 11: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 

ΑΔΑ: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6



 - 95 - 

Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Σχετικά πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 12: 
1ο Κριτήριο 
Καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των 
τυχόν προβληµάτων και  
Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση των 
τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ  καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Σχετικά πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 13: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός  ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
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Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 14: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης 
για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Πάρα πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή 
σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 15: 
1ο Κριτήριο 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης 
για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Σχετικά καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 16: 
1ο Κριτήριο 
Καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των 
τυχόν προβληµάτων και  
Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση των 
τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
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Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Σχετικά καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των 
διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε τα κριτήρια 1 & 2 της Τεχνικής Προσφοράς ( άρθρο 22.1.1  της 
Προκήρυξης) και υπολόγισε τη συνολική βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
Οι Τεχνικές Προσφορές θα θεωρηθούν παραδεκτές εφόσον οι βαθµολογίες τους στην σταθµισµένη 
βαθµολογία της υπερβαίνει τις 60 µονάδες (άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης). 
Η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 
Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών, όπου 
U1   = βαθµός κριτηρίου 1, µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας Β1=35% 
U2   = 40% U2A  + 60% U2B, µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας Β2=40% 
U2Α = βαθµός υποκριτηρίου 1 
U2Β = βαθµός υποκριτηρίου 2 
UT.Π.= συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς = (U1*B1+ U2*B2)/0.75 
 
Έχοντας υπόψη την εγκύκλιο 2/2010 στον παρακάτω πίνακα γίνεται αντιστοίχιση των λεκτικών 
χαρακτηρισµών οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν και του αντίστοιχου εύρους βαθµολογίας τους  : 
Λεκτικός χαρακτηρισµός Εύρος βαθµολογίας 
Άριστη 95-100 
Πάρα πολύ καλή 90-94 
Πολύ καλή 85-89 
Σχετικά πολύ καλή 80-84 
Καλή 75-79 
Σχετικά καλή 70-74 
Μέτρια 65-69 
Σχετικά µέτρια 60-64 
Ανεπαρκής <59 
 

Πίνακας Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών 
των διαγωνιζοµένων στην Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 για την 
ανάθεση της µελέτης: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» 
 

Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς 
α/α Συµπράττοντα Γραφεία 

U1 U2Α U2B U2 UΤ.Π. 

1 
ΤΥΠΑ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΓΛΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

87 90 81 84.60 85.72 

2 

ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΤΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΤΜΕ:ΠΕΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 

91 91 80 84.40 87.48 

3 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΡΙΚΑΣ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΗΣ 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 

90 90 78 82.80 86.16 

4 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΦΡΑΤΑΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 90 91 86 88.00 88.93 
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΜΑΤΣΗ 

5 
ΖΗΝΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 
Υ∆ΡΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Π.Ε. 
Υ∆ΡΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. 

92 90 91 90.60 91.25 

6 

ΚΑΪΝΤΑΣΗ ΖΩΗ 
ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΗ 

91 90 86 87.60 89.19 

7 
ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ 

93 92 91 91.40 92.15 

8 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – «ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» 
«Ε∆ΑΦΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» Α.Ε. 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 

79 79 85 82.60 80.92 

9 
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΠΤΣΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΙΚΕΛΛΑ 

83 88 84 85.60 84.39 

11 

ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 
ΜΟΥΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΑ 
ΛΑΜΠΡΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

92 91 87 88.60 90.19 

12 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΜΑΤΗ 

79 83 84 83.60 81.45 

13 
ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α. – ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. «ΥΕΤΟΣ» 
ΠΗΛΕΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ 

90 91 88 89.20 89.57 

14 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. δ.τ. 
DELPHI ENGINEERING 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΝΟΥ 

91 89 83 85.40 88.01 

15 
∆ΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Σ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. – δ.τ. 
«Υ∆ΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» 

84 88 82 84.40 84.21 

16 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ 

79 83 81 81.80 80.49 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκλήρωσε το έργο της την 4/12/2012, µε τη σύνταξη του παρόντος 
Πρακτικού ΙΙ. 
Στο Πρακτικό ΙΙ επισυνάπτεται, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του, πίνακας ελέγχου των 
απαιτούµενων  σύµφωνα µε το άρθρο 21.5 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, βαθµολόγησης των 
κριτηρίων και την συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς για κάθε διαγωνιζόµενο σύµφωνα µε 
το άρθρο 22.1.1. και του παραδεκτού ή µη των Τεχνικών προσφορών.  
Ενστάσεις κατά του παρόντος Πρακτικού ΙΙ µπορούν να υποβληθούν µέχρι και  17-12-2012 σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.8 της Προκήρυξης δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης του Πρακτικού. Οι Ενστάσεις απευθύνονται στον 
Πρόεδρο της Ε.∆. και ασκούνται µε κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
Το Πρακτικό ΙΙ συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

Πρέβεζα   4/12/2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        Ο Πρόεδρος                                                                  Τα µέλη 

  Χαράλαµπος Μπούρας                     Ουρανία Κονταράτου                   Χρήστος Τσούτσης   
    Πολιτικός Μηχανικός                       Πολιτικός Μηχανικός                   Πολιτικός Μηχανικός  

 
Η Γραµµατέας 

Ελένη Κατωπόδη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 29ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αλέξανδρου Γέροντα, Προϊσταµένου του Τµήµατος 
Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για συµµετοχή σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο του ΕΚ∆∆ στις 4-5 Φεβρουαρίου 2013 και στις 18-19 Φεβρουαρίου 2013, µε 
θέµα «Ανασχεδιασµός ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών στο ∆ηµόσιο Τοµέα» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 του Τµήµατος λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας  
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ 
10174/240/01-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  10239/378/01-02-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του 
Αλέξανδρου Γέροντα, Προϊσταµένου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην 
Αθήνα, για συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΕΚ∆∆ στις 4-5 Φεβρουαρίου 
2013 και στις 18-19 Φεβρουαρίου 2013, µε θέµα «Ανασχεδιασµός ∆ιοικητικών 
∆ιαδικασιών στο ∆ηµόσιο Τοµέα» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
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αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/112/05-02-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Αλέξανδρου Γέροντα, Προϊσταµένου του Τµήµατος Πληροφορικής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΕΚ∆∆ 
στις 4-5 Φεβρουαρίου 2013 και στις 18-19 Φεβρουαρίου 2013, µε θέµα «Ανασχεδιασµός 
∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών στο ∆ηµόσιο Τοµέα», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
715,60 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013 (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας).  
....................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 30ο 

Έγκριση τροποποίησης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το σχολικό έτος 
2012-2013.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. 
και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε µε την όµοια 2/42/18-01-2013 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό 
και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 270/01-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 10295/383-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, την τροποποίηση 
δροµολογίων που είχαν εγκριθεί µε την αριθµ.  34/1405/28-11-2012  απόφαση της Ο.Ε., 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

16. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/113/05-02-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση της 
αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση 
νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013, ως εξής:  

Α. Τροποποίηση των κάτωθι δροµολογίων που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, λόγω υπογραφής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Κ. 
Τζουµέρκων και του αναδόχου ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. Άρτας Α.Ε., ως κατωτέρω:  

 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση από 01-02-2013 των κάτωθι δροµολογίων που εκτελούν οι: 
Γεωργίου Παναγιώτης του Ιωάννη στο ∆.Ε. Αρταίων του ∆ήµου Αρταίνω, λόγω παραίτησης 
της Καλεσίου Αικατερίνης και Κατόπης Γεώργιος στη ∆.Ε. Γ. Καραϊσκάκη του ∆.Γ. Καραϊσκάκη 
και είχαν εγκριθεί µε την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, ως 
κατωτέρω: 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια 2/42/18-01-2013 απόφαση. 
...................................................................................................................................................... 
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 31ο  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 10295/383/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, καθώς 
και των όρων της διακήρυξης αυτού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας για την 
κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2013, 
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προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/114/05-02-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
για το έτος 2012, προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231) και  

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη διενέργεια του 
ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

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

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 32ο  

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την προµήθεια ειδών χαρτικών και γραφικών, έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Άρτας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 10295/383/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, καθώς και των 
όρων της διακήρυξης αυτού για την προµήθεια γραφικών ειδών και χαρτικών, προς 
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κάλυψη των αναγκών έτους 2013 των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
συνολικού προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Άρτας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111), ήτοι ποσό € 6.000,00 µε ΦΠΑ για 
γραφικά και ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για χαρτικά. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/115/05-02-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια γραφικών 
και χαρτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για 
το έτος 2012, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 
6.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά και ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για χαρτικά), που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 1111) και 

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη διενέργεια του 
ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

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

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 33ο 

∆ιεξαγωγή δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 
και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.    

6. Την αριθµ. 35/1442/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 242/96, για τη 
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας 
καθώς και οι όροι της διακήρυξης αυτού, όπως αυτοί συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 4282/04-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, 
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το προσφερόµενο οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Άρτας και στη 
περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Περιφερειακή οδός Στρ. Κατσιµήτρου, 
Κοµµένου, Βασ. Κων/νου, Περ. Οδός, να είναι εµβαδού τουλάχιστον 240 τµ. µε οχτώ (8) 
τουλάχιστον αίθουσες γραφείων δύο (2) τουαλέτες A/C και θέρµανση και να διαθέτει 
απαραιτήτως δοµηµένη καλωδίωση.  Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για έξι (6) χρόνια, 
µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο και το µηνιαίο 
µίσθωµα θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Φορέας 072 
ΚΑΕ 0813). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 270/01-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10295/383/01-02-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «…  Επί του 
θέµατος σας ενηµερώνουµε ότι µε την αριθµ. 35/1442/07-12-2012 απόφασή σας εγκρίθηκε 
η διενέργεια διαγωνισµού µίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, στη 
συνέχεια εκδόθηκε η αριθµ. οικ.4578/21-12-2012 ∆ιακήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη  η 
οποία δηµοσιεύθηκε σε τοπική εφηµερίδα στις 22-12-2012 µε ηµεροµηνία υποβολής 
δικαιολογητικών της 15-1-2013. Υποβλήθηκε µόνο µία προσφορά από τον κ. Ξέρα 
Αθανάσιο ο οποίος προσφέρει το ακίνητό του στο οποίο ήδη στεγάζεται η ανωτέρω 
Υπηρεσία και το οποίο µε την από 21-1-2013 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 13 του 
Π/∆τος 242/96 κρίθηκε κατάλληλο. Όσον αφορά το µίσθωµα σας ενηµερώνουµε ότι αυτό 
πριν την επιβολή των µειώσεων ανερχόταν για το ένα εκ των δύο ίσων διαµερισµάτων στο 
ποσό των 701,19 €/ µήνα. Μετά την παράταση και επέκταση της µίσθωσης εγκρίθηκε 
µίσθωµα 1.000,00 € ανά µήνα (αριθµ. 34/984/30-11-2011 αποφ. Οικ.Επιτρ.). Μετά την 
τελευταία µείωση (αρθ.2 Ν.4081/12) µειώθηκε στο ποσό των 900,00 €..».  

Η από 21-01-2013 έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας για τη µία προσφορά που 
κατατέθηκε για τον διαγωνισµό του θέµατος, αναφέρει επί λέξει: 

Έκθεση Καταλληλότητας προσφεροµένων κτιρίων  
για τη Στέγαση της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης  Ν. Άρτας 

Στην Άρτα σήµερα 21-01-2013 ηµέρα ∆ευτέρα η επιτροπή του άρθρου 13 του  Π.∆. 242/7-8-
1996, που συγκροτήθηκε µε την 18/80/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου και αποτελείται από τους Παπαγιάννη Ιωάννη του Γεωργίου Περιφερειακό 
Σύµβουλο πρόεδρο, Ζιώβα Βασίλειο Περιφερειακό Σύµβουλο και Πούλο Μιχαήλ 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Άρτας , συνήλθαµε, στο κτίριο 
που στεγάζεται η Π.Ε. Άρτας, µεταβήκαµε για επιτόπια αυτοψία και αφού εξετάσαµε το 
µοναδικό προσφερόµενο κτίριο διαπιστώσαµε τα παρακάτω: 

Το προαναφερόµενο κτίριο ιδιοκτησίας Αθανασίου Ξέρα του ∆ηµητρίου βρίσκεται εντός της 
πόλης της Άρτας και συγκεκριµένα στην περιφερειακή οδό και σε σηµείο που περικλείεται 
από τους οδούς: Περιφερειακή οδός Στρ Κατσιµήτρου, Κοµµένου, Βασ. Κων/νου, Περ. 
Οδός, αποτελείται από δύο γειτνιάζοντα διαµερίσµατα που καταλαµβάνουν ολόκληρο τον Α' 
όροφο τριώροφου κτιρίου και έχουν συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν 245,51 τ µ. 

Τα παραπάνω δύο διαµερίσµατα αποτελούνται από οκτώ συνολικά χώρους (δωµάτια ) ,  δύο 
χώρους κουζίνας και δύο συνολικά τουαλέτες, έχουν κεντρική θέρµανση και A/C. ∆ιαθέτουν 
δοµηµένη καλωδίωση η οποία βασίζεται στο πρότυπο τηλεπικοινωνιακής καλωδίωσης 
κτηρίων ΕΙΑ/ΤΙΑ-568Β ή ΕΙΑ/ΤΙΑ -568Α µε µπρίζες, κατηγορίας 6a , µε διπλές παροχές R J 
45 και κατά τα λοιπά όπως και από την διακήρυξη απαιτείται. 

Το κτίριο κατασκευάστηκε µε την υπ' αριθµ 193/86 οικοδοµική άδεια µε τελική θεώρηση 
την 12-11-1987. 

Τέλος διαπιστώσαµε ότι. στο περιγραφόµενο ακίνητο στεγάζεται από ετών η ίδια διεύθυνση 
της οποίας η στέγαση ζητείται. 

Ύστερα από τα παραπάνω κρίνουµε κατάλληλο, σύµφωνα µε του όρους και τις απαιτήσεις 
της διακήρυξης, το παραπάνω προσφερόµενο ακίνητο .  
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Παπαγιάννης Ιωάννης, πρόεδρος 

Ζιώβας Βασίλειος, µέλος 

Πούλος Μιχαήλ, µέλος 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε να προσέλθει στην 
Επιτροπή, προκειµένου να καταθέσει την οικονοµική του προσφορά, ο µοναδικός 
διαγωνιζόµενος που κατέθεσε προσφορά και του οποίου το προσφερόµενο ακίνητο 
κρίθηκε κατάλληλο µε την από 21-01-2013 Έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας, και ο 
οποίος είχε ενηµερωθεί για την παρούσα συνεδρίαση, µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 248/30-01-
2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας 

Στην Επιτροπή προσήλθε ο κ. Αθανάσιος Ξέρας, ιδιοκτήτης του προσφερόµενου ακινήτου, 
το οποίο βρίσκεται εντός της πόλης της Άρτας και συγκεκριµένα στην περιφερειακή οδό και 
σε σηµείο που περικλείεται από τους οδούς: Περιφερειακή οδός, Στρ Κατσιµήτρου, 
Κοµµένου, Βασ. Κων/νου, Περ. Οδός, αποτελείται από δύο γειτνιάζοντα διαµερίσµατα που 
καταλαµβάνουν ολόκληρο τον Α' όροφο τριώροφου κτιρίου και έχουν συνολικό ωφέλιµο 
εµβαδόν 245,51 τ.µ. και κατέθεσε την οικονοµική του προσφορά για το ανωτέρω 
προσφερόµενο ακίνητο, που ήταν € 1.000,00 µηνιαίο µίσθωµα. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ζήτησε από τον κ. Ξέρα να προσαρµόσει την προσφορά του 
σε χαµηλότερο ποσό, και µετά από συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Αθανάσιος Ξέρας 
κατέθεσε την τελική του προσφορά, που ήταν € 900,00 µηνιαίο µίσθωµα. 

Επίσης ο κ. Πατσέας κατέθεσε στη Γραµµατεία της Επιτροπής, τη Νο316/702092-9/04-02-
2013 εγγυητική επιστολή ποσού € 500,00 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, Κατάστηµα 
Άρτας, (αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στο φάκελο της εισήγησης επί του θέµατος, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10295/383/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

Σηµειώνεται ότι επί του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, επί του σώµατος της 
ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, καθώς και του εγγράφου της οικονοµικής προσφοράς, 
ετέθησαν οι υπογραφές του Προέδρου και όλων των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να κατακυρωθεί το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, στον κ. Αθανάσιο Ξέρα του ∆ηµητρίου, 
ιδιοκτήτη του ακινήτου που βρίσκεται εντός της πόλης της Άρτας στην Περιφερειακή Οδό, 
αποτελείται από δύο γειτνιάζοντα διαµερίσµατα που καταλαµβάνουν ολόκληρο τον Α' 
όροφο τριώροφου κτιρίου και έχουν συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν 245,51 τ.µ. το οποίο 
κρίθηκε κατάλληλο για την χρήση για την οποία προορίζεται, σύµφωνα µε την από 21-01-
2013 Έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας, και µε προσφορά µηνιαίού µισθώµατος € 
900,00 η οποία κρίνεται συµφέρουσα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/116/05-02-2013) 

Κατόπιν της διεξαγωγής, από την Οικονοµική Επιτροπή, του διαγωνισµού, για τη στέγαση της 
∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, 

Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού στον κ. Αθανάσιο Ξέρα του 
∆ηµητρίου, ιδιοκτήτη του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός της πόλης της Άρτας στην 
Περιφερειακή Οδό, σε σηµείο που περικλείεται από τους οδούς: Περιφερειακή οδός, Στρ 
Κατσιµήτρου, Κοµµένου, Βασ. Κων/νου, Περ. Οδός, αποτελείται από δύο γειτνιάζοντα διαµερί-
σµατα που καταλαµβάνουν ολόκληρο τον Α' όροφο τριώροφου κτιρίου και έχουν συνολικό 
ωφέλιµο εµβαδόν 245,51 τ.µ. και το οποίο κρίθηκε κατάλληλο για την χρήση για την οποία 
προορίζεται, σύµφωνα µε την από 21-01-2013 Έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας 
ανωτέρω υπό στ. 7) µε µηνιαίο µίσθωµα € 900,00 και 
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Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε τον κ. Αθανάσιο Ξέρα του ∆ηµητρίου, για τη µίσθωση του 
ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας του, για τις ανάγκες στέγασης ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 900,00 που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813), µε χρονική 
διάρκεια της σύµβασης έξι (6) έτη, και µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον 
αρχικώς προβλεπόµενο, µε τους όρους όπως αναλυτικά θα αναφέρονται σ’ αυτή.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
35/1442/07-12-2012 απόφαση της Ο.Ε., εκφράζοντας τη διαφωνία του για τη µίσθωση κτιρίου 
για τη στέγαση της Υπηρεσίας, τονίζοντας ότι πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για 
την εξεύρεση χώρου σε ιδιόκτητο κτίριο της Π.Ε. Άρτας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 34ο  

Έγκριση παράτασης της από 03-07-2012 σύµβασης για την προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 14/564/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, στον µειοδότη 
«ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», και εγκρίθηκε η σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω 
µειοδότη, για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Άρτας, µε ποσό € 11.265,95 χωρίς Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1231). 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 10295/383/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Σε συνέχεια  της αριθ. 14/564/21-05-2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία 
κατοκυρώθηκε η προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012,  το γεγονός ότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός προµήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2013 και 
σύµφωνα µε τηνπαρ.7 της αριθ.οικ.1137/10-04-2012 διακήρυξης  διενέργειας πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2012 όπου 
προβλέπεται  δικαίωµα  δίµηνης παράτασης, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παράταση 
της ανωτέρω σύµβασης µέχρι 28-2-2013.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/117/05-02-2013) 

Εγκρίνει την παράταση, µέχρι 28-02-2013, της σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και του 
ΑΛΕΞΙΟΥ Ο∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, µειοδότη του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
ειδών καθαριότητας έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας (αριθµ. 14/564/21-05-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), σύµφωνα µε το άρθρο 7 της αριθ. οικ. 1137/10-04-
2012 σχετικής διακήρυξης, όπου προβλέπεται  δικαίωµα  δίµηνης παράτασης και δεδοµένου 
ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισµός προµήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 
2013. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 35ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. 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 Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 10295/383/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 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 
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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 Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/118/05-02-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 
2013: 

α/α Αριθ. 
Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 

∆απάνη (€) 
συµπερ. 
ΦΠΑ 

1 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Ελαστικά (4) 600,00 

2 ΚΗΙ 1598 Επιβατικό Ελαστικά (4) 600,00 

3 ΚΥ 6666 Επιβατικό Ελαστικά (4) 500,00 

4 ΚΗΥ 3685 Επιβατικό Ελαστικά (2) 200,00 

5 ΚΗΙ 7985 Επιβατικό Service 400,00 

Σύνολο 2.300,00 

� 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, 

            8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 36ο  

Έγκριση παράτασης της από 28-03-2012 σύµβασης για την προµήθεια λιπαντικών για 
τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 2/60/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, στον 
µειοδότη Θεόδωρο Κ. Σαλαµούρα «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ», και εγκρίθηκε η σύναψη 
συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, για την προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, έτους 2012, µε συνολικό ποσό € 6.995,01 € µε ΦΠΑ, σε 
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βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 10295/383/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Σε συνέχεια των αριθµ. 2/60/20-01-2012 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, κατακυρώθηκε η 
προµήθεια  λιπαντικών βάση της αριθ. πρωτ.οικ.3412/8-11-2011 σχετικής διακήρυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,  για το έτος 2012, το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο 
διαγωνισµός προµήθειας λιπαντικών και σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ανωτέρω σύµβασης  
όπου προβλέπεται το δικαίωµα παράτασης µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013, παρακαλούµε 
όπως εγκρίνετε την παράταση της ανωτέρω σύµβασης για χρονικό διάστηµα δύο µηνών 
ήτοι µέχρι 28-02-2013,για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Άρτας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/119/05-02-2013) 

Εγκρίνει την παράταση, µέχρι 28-02-2013, της σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και του 
Θεοδώρου Κ. Σαλαµούρα «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ», µειοδότη του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την προµήθεια λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας (αριθµ. 2/60/20-01-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), σύµφωνα µε το άρθρο 9 της αριθ. οικ. 3412/8-11-
2011  σχετικής διακήρυξης, όπου προβλέπεται  δικαίωµα  δίµηνης παράτασης για την κάλυψη 
των αναγκών της Π.Ε. Άρτας και δεδοµένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισµός 
προµήθειας λιπαντικών για το έτος 2013.  
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 37ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 270/01-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 10295/383/01-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως 
αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/120/05-02-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0851 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝ. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1.000,00 
∆απάνη για επισκευές των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας  

072.1723 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & 
ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

1.408,45 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών  για την 
επισκευή  φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της 
∆/νσης  Αγρ. Οικ.& Κτην., προµήθεια TONER 
(LEXMARK X560 CYAN& X560 YELLOW για το 
Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη,   

∆απάνη για προµήθεια µελανών για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Αγροτ. Οικον. & Κτην. της  Π.Ε. 
Άρτας από τον προµηθευτή «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 
ΙΑΜΒΟΣ Β.ΜΗΤΟΣ & ΟΛ. ΜΗΤΟΥ Ο.Ε.» ο 
οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ τριών 
(3) κλειστών προσφορών, καθώς και   

∆απάνη για προµήθεια µελανών για τις ανάγκες 
της του ∆ιοικητηρίου της  Π.Ε. Άρτας από τον 
προµηθευτή « ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ  
Α.Ε..» ο οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη 
µεταξύ τριών (3) κλειστών προσφορών 

072.1699 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

300,00 
∆απάνη για προµήθεια σφραγίδων για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας 

072.0869 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

181,50 

∆απάνη για επισκευή των περσίδων του 
ΚΕ∆∆Υ Άρτας και επισκευή φωτοαντιγραφικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης Αγρ. Οικ.& Κτην.  της 
Π.Ε. Άρτας  

072.0894 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ – 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚ
Α ΕΞΟ∆Α 

55,00 
∆απάνη για πληρωµή ∆ικαστικού κλητήρα για 
επίδοση κλήτευσης  της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
& Σχεδιασµού της Π.Ε. Άρτας.  

ΣΥΝΟΛΟ 2.944,95   

.................................................................................................................................................. 
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 38ο  

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα 
του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου 
του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (καύσιµα και διόδια). 

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 ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
10316/404/01-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  10321/386/01-02-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής προκειµένου να καλυφθούν  τα έξοδα  
µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας 
(καύσιµα και διόδια). Το ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του υπαλλήλου  Παναγιώτη Ζώη, 
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, και θα έχει ηµεροµηνία απόδοσης (2) δύο µήνες από την έκδοση του ΧΕΠ. 
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7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/121/05-02-2013) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716α 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
ηµεροµηνία απόδοσης (2) δύο µήνες από την έκδοση του ΧΕΠ, για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (καύσιµα 
και διόδια). 
....................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 39ο  

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα 
της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες 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 του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
10314/403/01-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  10323/387/01-02-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής που αφορά την κάλυψη µικροδαπανών για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Το ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα της Ευφροσύνης 
Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και θα 
έχει ηµεροµηνία απόδοσης (2) δύο µήνες από την έκδοση του ΧΕΠ. 

7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/122/05-02-2013) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 1.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 1699α 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της 
Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης (2) δύο µήνες από την έκδοση του ΧΕΠ, για την 
κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες 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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση 
«Ι.Μ.Τ.Μ.» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ, το διάστηµα 5-6/02/2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 10400/94/04-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
10689/419/04-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών «… για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική 
έκθεση  «ΙΜΤΜ» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ το διάστηµα 5-6/2/2013. Το 
σύνολο ανέρχεται σε 2.000,00 €, αφορά στην ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού 
περιπτέρου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου). Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εν λόγω έκθεση έχει 
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εγκριθεί µε την µε αριθ.2/4/31-1-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.» 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/123/05-02-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
071 ΚΑΕ 9779 («Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, 
συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου») για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην τουριστική έκθεση «Ι.Μ.Τ.Μ.» που διοργανώνεται 
στο Τελαβίβ του Ισραήλ, το διάστηµα 5-6/02/2013 και η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2/4/31-
1-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ανωτέρω δαπάνη αφορά στην ενοικίαση και κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, 
υιοθετώντας την άποψη της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως αυτή 
εκφράσθηκε στις σχετικές αριθµ. 2/5/31-01-2013 και αριθµ. 2/4/31-01-2013 αντίστοιχα, 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, υιοθετώντας την άποψη της 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως αυτή εκφράσθηκε στη σχετική αριθµ. 
2/4/31-1-2013 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου τονίσθηκε ότι « …. Ψηφίζουµε την πρότασή µας, που 
αντιµετωπίζει τον τουρισµό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εµπόρευµα. Ως κοινωνικό αγαθό 
πρέπει να παρθούν όλα τα µέτρα που απαιτούνται ούτως ώστε να γίνει προσβάσιµο στους 
εργαζόµενους, στα λαϊκά στρώµατα γενικότερα.». Επίσης επανέλαβε τη θέση που 
επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων στην Οικονοµική Επιτροπή, 
ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των 
εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα δεν έχει 
γίνει. 
....................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
10315/385/01-02-2013 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 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης από τους ∆ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011) και τις αριθµ. 39 και 46 εγκύκλιους (αριθµ. 
πρωτ. 35254/28-06-2011 και 39711/07-09-2011 αντίστοιχα) του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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9. Την 171/05-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, για το σχολικό έτος 2012-
2013, σύµφωνα µε το οποίο, οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής στα σχολεία 
φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, 
καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2012-2013, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28-7-2011 (Β΄1701). Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν 
καταρτισθούν µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να 
εκτελεσθούν από τους ∆ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν 
αποφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι 30-6-2013, των 
οικείων συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 
του άρθρου 8 του ν.4071/2012 (Α΄85), εφαρµοζοµένων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης 
συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ∆ήµους, οι συµβάσεις που συνάπτονται από τις 
Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των 
αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων. 

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

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

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

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

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

15. Την αριθµ. 35/1436/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν τα 
νέα δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ, ΚΤΕΛ), µε 
τις υπ’ αριθµ. 101597/7720/12-11-2012 και 105464/7992/28-11-2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις αντικαταστάσεις των 
µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα δροµολόγια όπου υπήρχαν παραιτήσεις των παλαιών 
οδηγών. 

16. Την αριθµ. 3/54/22-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν τα νέα 
δροµολόγια που ανατέθηκαν σε µεταφορείς µε ∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ, ΚΤΕΛ), καθώς 
και τροποποιήσεις παλιών δροµολογίων µε τις υπ’ αριθµ. 1404/333/7-1-2013,  1980/371/08-01-
2013, 1424/336/07-01-2013, 1401/332/07-01-2013 και 4839/51/17-01-2013 αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, για να καλύψουν τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών, καθώς και τις 
αντικαταστάσεις των µεταφορέων, που έγιναν για να καλύψουν τα δροµολόγια όπου υπήρχαν 
παραιτήσεις των παλαιών οδηγών.  

17. Την υπ’ αριθµ. 5434/549/18-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί τροποποίησης – 
αναπροσαρµογής δροµολογίων του Γραβάνη Ζήση και του Κολοβού Θωµά. 
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18. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 8508/791/28-01-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10544/388/04-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται, βάσει της αριθµ. 5434/549/18-01-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, την τροποποίηση – αναπροσαρµογή των δροµολογίων του Γραβάνη Ζήση και του 
Κολοβού Θωµά. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/124/05-02-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013 και ειδικότερα, λαµβάνοντας υπόψη 
τις νέες ανάγκες που προέκυψαν για τη µεταφορά µαθητών, µε αποτέλεσµα πολλά από τα υφιστάµενα 
δροµολόγια να έχουν τροποποιηθεί-αναπροσαρµοστεί, προς εξυπηρέτηση των µαθητών που χρήζουν 
µεταφοράς, καθώς και την ανάγκη για την άµεση και ασφαλή µεταφορά των µαθητών, που κατοικούν 
µακριά από την έδρα του σχολείου τους, στο σχολείο που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα, για το 
σχολικό έτος 2012-2013 και σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 5434/549/18-01-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου,  

Εγκρίνει την τροποποίηση – αναπροσαρµογή των κάτωθι δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, ως εξής:  

Α) Το δροµολόγιο που µέχρι 18-01-2013 εκτελούσε ο Γραβάνης Ζήσης, για τη µεταφορά δυο µαθητών, 
από Άνω Κουκλέσι στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποταµιάς Κουκλεσίου και στο Νηπιαγωγείο Νέας 
Μουσιωτίτσας,  

από την 21-01-2013 διαµορφώνεται µε διπλή επιστροφή το µεσηµέρι, 12:15 µ.µ. και ο µεταφορέας θα 
εκτελεί το δροµολόγιο από το Νηπιαγωγείο της Νέας Μουσιωτίτσας στο Άνω Κουκλέσι και 13:30 µ.µ. 
από το ∆ηµοτικό Σχολείο Ποταµιάς στο Άνω Κουκλέσι και τα χιλιόµετρα από 36 χλµ θα 
αναπροσαρµοστούν στα 45 χλµ η δε ηµερήσια αποζηµίωση θα ανέλθει από 64,72 €  στα 77,38 €  

Β) Το δροµολόγιο που µέχρι 18-01-2013 εκτελούσε ο Κολοβός Θωµάς, ήτοι µονό δροµολόγιο (µόνο 
επιστροφή) από το Μουσικό Γυµνάσιο στο Τσεπέλοβο,  

από την 21-01-2013 θα γίνεται και το πρωί και τα χιλιόµετρα θα αναπροσαρµοστούν στα 93 χλµ. από 
47 χλµ, η δε ηµερήσια αποζηµίωση θα ανέλθει 108,63 στα € από 60,11 €. 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω αλλαγές θα ισχύσουν µέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2012-2013. 

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

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 3ο 

Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην Ηγουµερνίτσα, την 25-02-2013, για την παρακολούθηση σεµιναρίου από την 
εταιρεία «Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής» και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
10632/920/04-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10693/421/04-02-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας γνωρίζουµε ότι 
µε το αριθµ. 190/2013/28-01-2013 έγγραφο της εταιρείας Ο.Τ.S., η οποία υποστηρίζει την 
εφαρµογή της µισθοδοσίας και της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής στη Περιφέρεια Ηπείρου, µας 
γνωστοποιείται η διοργάνωση σεµιναρίου µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής». Το σεµινάριο 
θα πραγµατοποιηθεί στην Ηγουµενίτσα την 25/02/2013 και έχει ως κόστος συµµετοχής/ανά 
άτοµο 180,00€ + 23% Φ.Π.Α.. Η Υπηρεσία µας θεωρεί αναγκαία τη συµµετοχή δύο (2) 
ατόµων ήτοι οι : 1. Κωσταγιάννη Θεοδώρα (προϊστάµενος Τµήµατος Μισθοδοσίας) και 2. 
Μπαλαµάτσιας Βασίλειος (υπάλληλος του Τµήµατος αρµόδιος για το χειρισµό της Ε.Α.Π.), 
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καθώς επέρχονται συνεχείς αλλαγές στη µέθοδο και τις προδιαγραφές πληρωµής των 
υπαλλήλων, µετά και από την ένταξη της Περιφέρειας Ηπείρου στην Ενιαία Αρχή 
Πληρωµής». Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 
€489,48 σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/125/05-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Κωσταγιάννη Θεοδώρας, Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και του Μπαλαµάτσια 
Βασιλείου, υπαλλήλου του Τµήµατος Μισθοδοσίας αρµόδιου για το χειρισµό της Ε.Α.Π., στην 
Ηγουµενίτσα, την 25-02-2013, για την παρακολούθηση σεµιναρίου από την εταιρεία «Open 
Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής», καθώς και τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 442,80 µε ΦΠΑ για την κάλυψη του δικαιώµατος συµµετοχής και τη 
δαπάνη ποσού € 46,68 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, οι 
οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Ιωαννίνων) έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0881 για το δικαίωµα συµµετοχής και ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0711 για τα οδοιπορικά έξοδα). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του στη 
συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια/συνέδρια που διοργανώνουν 
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς τη 
διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 
....................................................................................................................................................  
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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 4ο 

Έγκριση δαπάνης για την κοπή πίτας της Π. Ε. Πρέβεζας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9211/37/30-01-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10691/420/04-02-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: «Στις αρχές Φεβρουαρίου 
2013 οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας πρόκειται να κόψουν την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους σε µια λιτή εκδήλωση που θα γίνει στα γραφεία της Π.Ε 
Πρέβεζας.  Η κοπή πίτας επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και συντελεί στη 
σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των υπαλλήλων και µεταξύ υπαλλήλων και διοίκησης. 
Συνολικά η δαπάνη θα ανέλθει στα 150,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την 
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αγορά της βασιλόπιτας, νερών και αναλώσιµων και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2013 ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/126/05-02-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 150,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), έτους 2013 
(ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των δαπανών για την κοπή της πίτας των υπαλλήλων 
της Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Π.Ε Πρέβεζας, σε µια λιτή 
εκδήλωση, και η οποία επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και συντελεί στη σύσφιξη 
των σχέσεων µεταξύ των υπαλλήλων και µεταξύ υπαλλήλων και διοίκησης. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύψει την αγορά της βασιλόπιτας, νερών και αναλώσιµων. 
....................................................................................................................................................  
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: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6



 - 134 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 5ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», προϋπολογισµού € 
135.000,00 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 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 229/04-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10871/423/04-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 135.000,00 € για το έργο: 
«Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του παραπάνω έργου προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 108.712,92 € και συνολικής 
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δαπάνης µε ΦΠΑ 135.000,00 €.. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η 
οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 228/04-01-2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, 
καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 
3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/127/05-02-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας 
Παρασκευής Ροδαυγής», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
και απρόβλεπτα) 108.712,92 € και συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 135.000,00 €, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 229/04-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 228/04-01-2013 απόφαση του ∆/ντή 
Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση 
έργων συντήρησης και αποκατάστασης ναών, είναι αρµοδιότητα της Περιφέρειας. 

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

        2. ∆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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 6ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 05-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
11025/429/05-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία, αναφέρονται τα 
εξής:  

«Σε συνέχεια του από 22-11-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Χ (τελικού) της επιστηµονικής Επιτροπής 
που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 30786/04-04-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη για τη 
διερεύνηση και αξιολόγηση των φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και 
του από 18-1-2013 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της νέας Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. 
πρωτ. 104042/10361/23-11-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη για τη συνεχή παρακολούθηση 
και αξιολόγηση των φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», όπου ως έργο της 
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περιλαµβάνεται και «…την πιθανή ανάγκη βελτιωτικών παρεµβάσεων και τη διερευνήσει 
εναλλακτικών τρόπων διάθεσης των επεξεργασµένων στραγγισµάτων που παράγονται από τις 
εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας του ΧΥΤΑ της 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, διαµορφώνοντας και την ανάλογη πρόταση για την – 
ενδεχόµενα - απαιτούµενη αλλαγή των υφιστάµενων Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων, 
προκειµένου η Περιφέρεια Ηπείρου - σε συνεργασία µε συναρµόδιους Φορείς - να λάβει τις 
προσήκουσες αποφάσεις για την εξάλειψη των ενδεχόµενων φαινοµένων ρύπανσης, την 
αποκατάσταση τυχόν αστοχιών και την επαναφορά του έργου στην εύρυθµη λειτουργία», σας 
γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

Είναι γνωστό ότι το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου περαιώθηκε και µε το πέρας της δοκιµαστικής του 
λειτουργίας την 22-9-2012 και έκτοτε βρίσκεται σε φάση κανονικής λειτουργίας. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου µε τις παραπάνω αποφάσεις της συγκρότησε Επιτροπές οι οποίες είχαν 
- και συνεχίζουν να έχουν - συγκεκριµένο έργο και σκοπό να ενηµερώνουν γνωµοδοτικά την 
Περιφέρεια και ακολούθως τους αρµόδιους φορείς για τις ενδεχόµενες παρεµβάσεις και 
διορθωτικές κινήσεις, προκειµένου το «σύστηµα» ΧΥΤΑ να βρίσκεται σε ασφαλή λειτουργία 
και να πληροί τους όρους και τους σκοπούς για τους οποίους κατασκευάστηκε. 

Στα πλαίσια αυτά αξίζουν να αναφερθούν τα παρακάτω σηµεία των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των εν 
λόγω Επιτροπών που αποτελούν και οδηγό ενεργειών για την Περιφέρεια: 

⇒ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Χ συνεδρίασης της Επιτροπής (22-11-2012): Συµπεράσµατα – Προτάσεις: 

«… 4) Προτείνεται να συνεχιστεί η αποµάκρυνση των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο 
την λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση της υφιστάµενης υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και 
της πλήρους αποφόρτισής του….» 

«… 8) Προτείνεται ο Φορέας ∆ιαχείρισης του έργου να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα και 
ενέργειες ώστε το έργο συνολικά να λειτουργεί άψογα και σύµφωνα µε τους σκοπούς που έχει να 
εκπληρώσει, αλλά κυρίως να εστιάσει το ενδιαφέρον του στη σωστή διαχείριση τόσο της 
εναπόθεσης των απορριµµάτων και του υδραυλικού φορτίου που παράγεται στο έργο, όσο και 
στην επεξεργασία των παραγοµένων στραγγισµάτων που να αποδίδει εκροή διαχειρίσιµη, 
σύµφωνη και µε τους περιβαλλοντικούς όρους…» 

«… 9) Τέλος για άλλη µια φορά θέλουµε να επισηµάνουµε και προτείνουµε την αναγκαιότητα 
αλλαγής των Περιβαλλοντικών Όρων για την εξεύρεση οριστικής λύσης στη διαχείριση και 
διάθεση των επεξεργασµένων στραγγιδίων…» 

Τα παραπάνω – ως ιστορικό – αλλά και µετά από επιτόπια αυτοψία (17-1-2013) της νέας 
Επιτροπής στον χώρο του ΧΥΤΑ υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες (έντονη βροχόπτωση) 
συντάχθηκε το 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ όπου αποσπάσµατά του ακολουθούν: 

⇒ 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ συνεδρίασης της νέας Επιτροπής (18-1-2013): Αποφάσεις – Προτάσεις: 

«… 2) Συνεχίζεται το πρόβληµα του υδραυλικού φορτίου και προτείνεται να συνεχιστεί η 
αποµάκρυνση των επεξεργασµένων στραγγιδίων µε στόχο την λειτουργία του ΧΥΤΑ µε µείωση 
της υφιστάµενης υδραυλικής φόρτισης του κυττάρου, έως και της πλήρους αποφόρτισής του. Η 
σηµερινή κατάσταση του υδραυλικού φορτίου εντός του κυττάρου είναι οριακά ελέγξιµη, ενόψει 
και των αναµενόµενων έντονων δυσµενών καιρικών φαινοµένων (έντονες βροχοπτώσεις)….» 

«… 3) Απαιτείται η επισταµένη βελτίωση της οργάνωσης, παρακολούθησης και ρύθµισης όλων 
των φάσεων λειτουργίας του ΧΥΤΑ, µε ιδιαίτερη µέριµνα στην οργανωµένη εναπόθεση των 
απορριµµάτων, την διαχείριση των οµβρίων και του παραγόµενου υδραυλικού φορτίου και την 
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σωστή και ελεγχόµενη λειτουργία της ΜΕΣ για παραγωγή προϊόντος εκροής αποδεκτό για 
άρδευση και σύµφωνο µε τους ΕΠΟ και τις κείµενες διατάξεις….» 

«… 6) Για το πρόβληµα της διαχείρισης του υδραυλικού φορτίου θα πρέπει να διερευνηθούν και 
εξευρεθούν εναλλακτικοί τρόποι αποµάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων στραγγισµάτων 
από το χώρο, ώστε να µειωθεί το ύψος τους στο κύτταρο…» 

«… 7) Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή θα εξετάσει – κοστολογηµένα - τη δυνατότητα πρόσθετης 
(3βάθµιας) επεξεργασίας των στραγγισµάτων (MBR-RO κλπ) σε σχέση µε τους τρόπους διάθεσης 
αυτών, …, τα οποία θα συζητηθούν σε επόµενη συνεδρίαση….» 

Με δεδοµένες τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες – έντονες βροχοπτώσεις – που επικράτησαν και 
αναµένεται ακόµα να συνεχιστούν τους προσεχείς µήνες, αλλά και ενόσω οι εργασίες τις νέας 
Επιτροπής για τους «… εναλλακτικούς τρόπους αποµάκρυνσης όσο το δυνατόν περισσότερων 
στραγγισµάτων από το χώρο, ώστε να µειωθεί το ύψος τους στο κύτταρο…» βρίσκονται ακόµα 
σε εξέλιξη, καθώς και λόγω του ότι η κατάσταση στο «σύστηµα» ΧΥΤΑ - από άποψη 
υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια του «… οριακά ελέγξιµη…» και βρίσκεται στην 
«έκτακτη ανάγκη», σας γνωρίζουµε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των 
όποιων λύσεων, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, η δραστική µείωση του 
υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού). 

Συνεπώς και προκειµένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος απαιτείται άµεσα (προς το παρόν) η 
αποµάκρυνση - διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού (επεξεργασµένα 
στραγγίσµατα) - ικανών ποσοτήτων στραγγιδίων και η µεταφορά τους στην ΕΕΛ της πόλης 
Ιωαννίνων, κοστολογηµένης δαπάνης 20.000,00€ (πλέον ΦΠΑ) από τον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 5152 
της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την επιφύλαξη ότι η εν λόγω ποσότητα θα επιφέρει το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

Άλλως - και ανάλογα των καιρικών συνθηκών - υπάρχει το ενδεχόµενο η εν λόγω διαδικασία 
να επαναληφθεί µέχρι να αποδώσουν οι ενέργειες της νέας Επιτροπής για την εξεύρεση 
µονιµότερων λύσεων για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων αποµάκρυνσης των 
επεξεργασµένων στραγγισµάτων µε την ενδεχόµενη τροποποίηση των Ε.Π.Ο.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής – βάσει της 
ανωτέρω εισήγησης της ∆.Τ.Ε./Π.Η. – εισηγήθηκε την ανάθεση των εργασιών για την 
αποµάκρυνση επεξεργασµένων στραγγισµάτων από τον ΧΥΤΑ και τη µεταφορά τους στον 
Βιολογικό των Ιωαννίνων, στην Ένωση Μεταφορέων Ηπείρου. 

Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, τοποθετήθηκαν ως 
εξής: «Είναι η δεύτερη χειμερινή περίοδος λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Οι προτάσεις 

για προσεκτική και υπό παρακολούθηση λειτουργία του ΧΥΤΑ από το τέλος της υγρής 

περιόδου την Άνοιξη του 2012 μέχρι σήμερα φαίνεται ότι δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα και χρειάζονται άλλες αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις. Συμφωνούμε 

στην διάθεση του κονδυλίου που αιτείται για μεταφορά μέρους των στραγγισμάτων στον 

Βιολογικό Καθαρισμό Ιωαννίνων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μια και 

συνδέεται με θέματα δημόσιας υγείας. Επισημαίνουμε ότι απαιτείται χωρίς 

καθυστερήσεις να αξιοποιηθούν τα μέχρι σήμερα δεδομένα ώστε να προκύψουν ασφαλή 

συμπεράσματα τα οποία τάχιστα θα οδηγήσουν στον σχεδιασμό και την διατύπωση 

προτάσεων για την αποτελεσματική λύση του προβλήματος διαχείρισης των 

στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Ελληνικού.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/128/05-02-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της εγκατάστασης 
του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
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Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού της πόλης των 
Ιωαννίνων, στην «Ένωση Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. Εκκενώσεις Βόθρων», προϋπολογισµού δαπάνης € 
20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, δεδοµένων των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών – έντονες βροχοπτώσεις – που επικράτησαν και αναµένεται ακόµα να 
συνεχιστούν τους προσεχείς µήνες, και λόγω του ότι η κατάσταση στο «σύστηµα» ΧΥΤΑ - από 
άποψη υδραυλικού φορτίου - έχει ξεπεράσει τα όρια που είναι οριακά ελέγξιµη και βρίσκεται σε 
έκτακτη ανάγκη, αλλά κυρίως για λόγους ∆ηµόσιας υγείας, είναι απαραίτητη η δραστική µείωση του 
υδραυλικού φορτίου του ΧΥΤΑ (κύτταρο και δεξαµενές βιολογικού καθαρισµού), µε την 
αποµάκρυνση των στραγγισµάτων, σύµφωνα µε τα όσα αναλυτικά αναφέρονται στην από 05-02-
2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω υπό στ. 6), σε 
συνέχεια του από 22-11-2012 Πρακτικού Χ (τελικού) της Επιστηµονικής Επιτροπής που συστάθηκε 
µε την υπ’ αρ. πρωτ. 30786/04-04-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη για τη διερεύνηση και 
αξιολόγηση των φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και του από 18-1-2013 1ου 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της νέας Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αρ. πρωτ. 104042/10361/23-11-2012 
Απόφαση Περιφερειάρχη για τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των φαινοµένων 
ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
14/573/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το εξής σκεπτικό: «…..  
επιβεβαιωθήκαµε ως παράταξη, στις αντιρρήσεις που έχουµε εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά και στην αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό. Οι εργολάβοι είναι αναξιόπιστοι 
στην εκτέλεση µεγάλων έργων, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας 
υγείας και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στα προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν κατά τη δοκιµαστική 
λειτουργία του ΧΥΤΑ. Το γεγονός αυτό, καθιστά ακόµη πιο επίκαιρη την πρότασή µας – όπως 
επανειληµµένα εκφράσθηκε – για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, τα οποία, επειδή 
συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από 
Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο 
και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. Η άποψη δε που υποστήριξε 
η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική µε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, αριθµ. 
14/57/29-07-2011 απόφαση του Π.Σ., και οι προβληµατισµοί µας για τους επικείµενους κινδύνους 
για το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων, έχουν δυστυχώς επιβεβαιωθεί, δεδοµένου ότι είχαµε 
τονίσει τα εξής: «Για µας η δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα 
νοµιµότητας (εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να 
λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών και 
άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή των 
κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί 
να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την κατασκευή του 
ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος 
να την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και 
αντιστέκονται στην κατασκευή 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. 5/2013 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 πέντε (5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 10315/385/01-02-2013 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 7ο 

Έγκριση µετακίνησης Περιφερειακών Συµβούλων στην Αθήνα, για την παρακολούθηση 
του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝ.ΠΕ. που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 
Φεβρουαρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 του Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης της   ∆/νσης 
Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. Πρωτ 11135/983/05-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  11405/437/05-02-
2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µετακίνησης Περιφερειακών Συµβούλων στην Αθήνα, για την παρακολούθηση του 1ου 
Τακτικού Συνεδρίου της ΕΝ.ΠΕ. που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2013 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/129/05-02-2013) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση των Περιφερειακών Συµβούλων Ηπείρου, όπως φαίνονται στον 
κατωτέρω πίνακα στην Αθήνα, για την παρακολούθηση του 1ου Τακτικού Συνεδρίου της 
ΕΝ.ΠΕ. που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2013, καθώς και τη συνολική 
δαπάνη ποσού € 8.500,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτών, σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013:   
  
 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

            8. Κωτσαντής Κων/νος 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 
1 Αναγνώστου ∆ήµητρα 
2 Αρβανίτης Κώστας 
3 ∆ηµάκος  ∆ηµήτριος 
4 ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
5 Ζάκας Γεώργιος 
6 Ζιώβας  Βασίλειος 
7 Ιωάννου  Αθηνά 
8 Καραµπίνας Ιωάννης 
9 Κασσής  Μιχαήλ 
10 Κατέρης Ιωάννης 
11 Κάτσιος  Νικόλαος 
12 Καττής Νικόλαος 
13 Κολόκας Παντελής 
14 Κωτσαντής Κων/νος 
15 Κώτσιος Νικόλαος 
16 Λάζος Ιωάννης 
17 Μίχας Παύλος 
18 Ντέτσικας Κων/νος 
19 Παπαγιάννης  Γ. Ιωάννης 
20 Παπαγιάννης  Χ. Ιωάννης 
21 Παπαδηµητρίου Ιωάννης 
22 Παπατσίµπας Γεώργιος   
23 Παπαχρήστου  Βασίλειος 
24 Πότσης Οδυσσέας 
25 Τζιοβάρας Γρηγόριος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2013 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 πέντε 
(5) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
10315/385/01-02-2013 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 8ο 

Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την προµήθεια και εγκατάσταση Συστήµατος 
Λήψης Φωτογραφιών για την πιστοποίηση των ΚΤΕΟ 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 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. 4/71/28-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
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, 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. 

7. Την από 05-02-2013 εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 11407/438/05-02-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:« …. Έχοντας υπόψη: Την µε 
αριθµ. 55332/5732 (ΦΕΚ Β΄3469) απόφαση του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. µε την οποία τροποποιήθηκε η αρ. 
20794/2222 (ΦΕΚ Β΄ 1466) καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των 
∆ηµοσίων ΚΤΕΟ, από τις οποίες προκύπτει ότι τα ∆ηµόσια ΚΤΕΟ για να συνεχίσουν να λειτουργούν 
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θα πρέπει να είναι Πιστοποιηµένα και να αποστέλλουν καθηµερινά στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
µέσω λογισµικού φωτογραφίες των ελεγχόµενων οχηµάτων. Παρακαλούµε για την έγκριση δαπάνης 
11.136,00 € µε ΦΠΑ που αφορά στην προµήθεια και εγκατάσταση Συστήµατος λήψης αποθήκευσης 
και αποστολής φωτογραφιών από τα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ηπείρου στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και την ανάθεση της προµήθειας και εγκατάστασης στην Εταιρεία «ΙΝΤΕΑΛ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ», για τα ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε δαπάνη που 
κατανέµεται κατά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:1) Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: 4718,00 € µε 
ΦΠΑ.2) Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 2114,00 € µε ΦΠΑ. 3) Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:  
2114,00 € µε ΦΠΑ 4) Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:  2194,00 € µε ΦΠΑ. Η ανωτέρω συνολική 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας 
Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισµού 50.000,00 €..….». Στην εισήγηση επισυνάπτεται και η από 
01-02-2013 οικονοµική προσφορά της εταιρείας «ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/130/05-02-2013) 

− Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου», και βάσει της σχετικής αριθµ. 4/71/28-01-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, και σύµφωνα µε την µε αριθµ. 55332/5732 (ΦΕΚ Β΄3469) Απόφαση του Υ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. µε την 
οποία τροποποιήθηκε η αριθµ. 20794/2222 (ΦΕΚ Β΄ 1466) Απόφαση, για τον καθορισµό των όρων και 
προϋποθέσεων για την ορθή λειτουργία των ∆ηµόσιων ΚΤΕΟ, από τις οποίες προκύπτει ότι τα ∆ηµόσια 
ΚΤΕΟ για να συνεχίσουν να λειτουργούν θα πρέπει να είναι Πιστοποιηµένα κατά ISO 9001 και να 
αποστέλλουν καθηµερινά στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, µέσω λογισµικού, φωτογραφίες 
των ελεγχόµενων οχηµάτων,  

Τη συνολική δαπάνη € 11.136,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια και εγκατάσταση Συστήµατος λήψης 
αποθήκευσης και αποστολής φωτογραφιών από τα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ηπείρου στο Υπουργείο 
Μεταφορών & Επικοινωνιών, και την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ», της προµήθειας και εγκατάστασης του ανωτέρω συστήµατος, για τα ΚΤΕΟ όλων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου, και µε δαπάνη που κατανέµεται κατά Περιφερειακή 
Ενότητα ως εξής: 

1) Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων: 4718,00 € µε ΦΠΑ. 

2) Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας: 2114,00 € µε ΦΠΑ.  

3) Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:  2114,00 € µε ΦΠΑ 

4) Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας:  2194,00 € µε ΦΠΑ 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ», για την προµήθεια και εγκατάσταση του Συστήµατος λήψης αποθήκευσης και 
αποστολής φωτογραφιών από τα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ηπείρου στο Υπουργείο Μεταφορών & 
Επικοινωνιών συστήµατος, για τα ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε συνολική δαπάνη € 
11.136,00 µε ΦΠΑ. 
..................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆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: ΒΕΥΑ7Λ9-ΟΓ6


