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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/11-02-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του 
έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-
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. 
12688/470/08-02-2013 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. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-
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. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά 
αµµοχάλικου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής 
και παραλαβής του διαγωνισµού. 

2. Έγκριση ανάθεσης του έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

3. Έγκριση δαπάνης προκειµένου να γίνει δήλωση µε το Ν. 4014/2011 στο ΥΠΕΚΑ, τµηµάτων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση Χιονοδροµικού Κέντρου Ανηλίου». 

4. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση αγώνα Βόλλεϋ του ΑΓΣΙ και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

5. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου. 
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6. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της είτε όχι, για το έτος 
2013, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, σύµφωνα µε το άρθρο 21 
του Ν. 3669/2008. 

7. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

8. Έγκριση του Πρακτικού Ι/28-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής & αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για 
την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και 
∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB» προϋπολογισµού € 44.930,00 µε ΦΠΑ. 

9. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, την 25-02-2013, στην Ηγουµενίτσα, για την 
παρακολούθηση σεµιναρίου από την εταιρεία «Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία 
Αρχή Πληρωµής» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

10. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της χειµερινής συνάντησης Ορειβατικών 
Συλλόγων ∆υτικής Ελλάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

11. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, την 25-02-2013, στην Ηγουµενίτσα, για την 
παρακολούθηση σεµιναρίου από την εταιρεία «Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία 
Αρχή Πληρωµής» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

12. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/07-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας. 

13. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Βελτίωση τµηµάτων στο Επαρχιακό δίκτυο ∆. Φιλιατών & ∆. Σουλίου», αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου και Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-07-2013. 

14. Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σεµινάριο της εταιρείας 
«Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής», που θα διεξαχθεί στην 
Ηγουµενίτσα, την 25-02-2013. 

15. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, χρηµατικού ποσού στον Αλεξίου 
Σταύρο του Χρήστου, που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, 
για την µεταβίβαση του επιβατικού ΚΗΑ 4851 η οποία δεν ολοκληρώθηκε. 

16. Έγκριση ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη, για την διακρίβωση, την 
επιθεώρηση και την συντήρηση των µηχανηµάτων του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας. 

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

1. Έγκριση προµήθειας βάσης επαναφόρτισης των αισθητήρων πίεσης και κάρτας µε κεραία για την 
κονσόλα, συνοδευόµενη από τρία αισθητήρια του οίκου MAHA, για τις ανάγκες του Τµήµατος 
ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 05-02-2013 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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και 
µεταφορά αµµοχάλικου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση της 
Επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής 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. 1/2/06-01-2013 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), 
καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 10441/546/04-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010», για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. 
Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου».  

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11972/1044/07-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12294/456/07-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος, και υποβάλλεται το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών, καθώς και η σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και 
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εισηγείται, να συγκροτηθεί η προβλεπόµενη, από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, επιτροπή 
διεξαγωγής και παραλαβής του ανωτέρω διαγωνισµού. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, 
σηµείωσε ότι παρόλη τη συνολική διαφωνία του µε το έργο του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως 
εκφράσθηκε και σε προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε., αλλά και σε σχετικές αποφάσεις του 
Περιφερειακού Συµβουλίου από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», συµφωνεί 
µε τη διενέργεια του διαγωνισµού του θέµατος, επειδή είναι επιβεβληµένη η ανάγκη για την 
εκτέλεση της προµήθειας του αµµοχάλικου, ώστε να είναι το έργο λειτουργικό και να 
περιορισθούν – όσο αυτό είναι δυνατό – οι επιπτώσεις της λειτουργίας του στο περιβάλλον και 
στη ζωή των κατοίκων του Ελληνικού, των γύρω χωριών αλλά και συνολικά της περιοχής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/131/11-02-2013) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά 
αµµοχάλικου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» και  

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής, του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής 
Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε 
ΦΠΑ, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 07-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το 
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Μπλέτσα Παναγιώτα, υπάλληλος της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ως  Πρόεδρος 

β. Κάκος Ευάγγελος, υπάλληλος του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο. της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικός Εργοδηγών 
Μηχανολογίας και 

γ. Λεοντάρης Χριστόδουλος, υπάλληλος της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγών. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Ευθυµίου ∆ήµητρα, υπάλληλος της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, 

β. Στόλη Φωτεινή, υπάλληλος της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Γραµµατέων και 

γ. Τάτσης Σπυρίδων, υπάλληλος της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

.................................................................................................................................................. 
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. Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 07-02-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 €, ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΗΣ ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2010». 

 Σήµερα στις 07/02/2013 παρουσία των : 

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

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 

για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή διαγωνισµού για την προµήθεια και παραλαβή του 

υποέργου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά 

αµµοχάλικου», προϋπολογισµού 60.000,00 €, µε Φ.Π.Α. του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 

(ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 

Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», 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. Μπλέτσα Παναγιώτα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 

β. Κάκος Ευάγγελος, υπάλληλος του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο. της ∆/νσης Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικός 

Εργοδηγών Μηχανολογίας και 
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γ. Λεοντάρης Χριστόδουλος, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγών. 

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

α. Ευθυµίου ∆ήµητρα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, 

β. Στόλη Φωτεινή, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Γραµµατέων και 

γ. Τάτσης Σπυρίδων, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

 
 Ιωάννινα, 07/02/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση ανάθεσης του έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 14/524/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το αριθµ. 1/11-05-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 
2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού στον µειοδότη ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (AGROTRUST PEST 
CONTROL). 

7. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων, του έργου 
«Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2013», µε πίστωση € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 
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8. Το αριθµ. πρωτ. 3513/12-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Ιωαννίνων (συσχετισµένο µε την κατωτέρω εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αριθµ. 
πρωτ. 111902/4268/13-12-2012 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το 
οποίο, και έχοντας υπόψη: α) το Αριθµ. Πρωτ. 101894/4151/13-11-2112 έγγραφο της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Τµ. Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής, β) το 
αριθ. πρωτ. 87195/4377/1-10-12 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής µε συνηµµένα έγγραφα του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. και γ) το Αριθµ. 
Πρωτ. 86092/2993/4-10-12 έγγραφο της Γενικής ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοιν/κης Μέριµνας 
µε συνηµµένα έγγραφα του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο., η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση: «…. της 
διαδικασίας της εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2013 στην 
Π.Ε. Ιωαννίνων ,µε το ποσό της προβλεπόµενης πίστωσης των 20.000 € (αριθµ.11/46/24-
10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου) τόσο για την προφύλαξη από 
τον κίνδυνο ασθενειών που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω αυτών (ιός του ∆υτικού 
Νείλου, πλασµώδιο της ελονοσίας κλπ) και τη διασφάλιση γενικότερα της ∆ηµόσιας Υγείας 
,όσο και για την περιστολή του παράγοντα όχλησης.». 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 12212/1058/07-
02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12295/457/07-02-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της απευθείας ανάθεσης στον 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ [δ.τ. ΑΓΚΡΟΤΡΑΣΤ (AGROTRUST)], του έργου της 
καταπολέµησης κουνουπιών, για το έτος 2013, στην Π.Ε. Ιωαννίνων, µειοδότη του 
σχετικού διαγωνισµού, που είχε διενεργηθεί για την εκτέλεση του ίδιου έργου, για το έτος 
2012. Η Υπηρεσία σηµειώνει επίσης ότι: «…. Το έργο της καταπολέµησης των κουνουπιών 
είναι απαραίτητο να εκτελεστεί, το συντοµότερο δυνατό, τόσο για την προφύλαξη από τον 
κίνδυνο ασθενειών, που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω αυτών (ιός του ∆υτικού Νείλου, 
πλασµώδιο της ελονοσίας κ.λπ.) και τη διασφάλιση γενικότερα της ∆ηµόσιας Υγείας, όσο 
και για την περιστολή του παράγοντα όχλησης.  Η δαπάνη για το ανωτέρω έργο ανέρχεται 
στο ποσό των 20.000,00 € (αριθµ. 11/46/24-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου), από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της 
Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2013, στον ΚΑΕ 9779 και Ε.Φ. 071.». Επίσης 
υποβάλλεται συνηµµένα το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών, καθώς και η σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής, για τη συγκρότηση της 
επιτροπής παρακολούθησης και ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής των εργασιών, καθώς 
και αντιµετώπισης κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση της συµβάσεως, για 
την εκτέλεση του έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2013, στην Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τοποθετήθηκαν ως εξής: «Για Τρίτη συνεχή χρονιά 
αναφερόµαστε στα προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών. Άρα, µε βάση την 
προηγούµενη εµπειρία, τόσο επί της διαδικασίας, όσο και της αποτελεσµατικότητας και 
λαµβάνοντας υπόψη την µε αριθµ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Υγείας σχετικά µε το θέµα, επισηµαίνουµε την επιβαλλόµενη ανάγκη για 
σωστή, έγκαιρη, ολοκληρωµένη και από κοινού οργάνωση µε τους ∆ήµους, σύµφωνα µε 
τις αρµοδιότητές µας.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/132/11-02-2013) 

Α. Εγκρίνει την ανάθεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 2013, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 µε ΦΠΑ, στον 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (δ.τ. AGROTRUST PEST CONTROL), µειοδότη του 
σχετικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012 (αριθµ. 
14/524/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) επειδή το έργο της καταπολέµησης 
των κουνουπιών είναι απαραίτητο να εκτελεστεί το συντοµότερο δυνατό, τόσο για την 
προφύλαξη από τον κίνδυνο ασθενειών, που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω αυτών (ιός 
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του ∆υτικού Νείλου, πλασµώδιο της ελονοσίας κ.λπ.) και τη διασφάλιση γενικότερα της 
∆ηµόσιας Υγείας, όσο και για την περιστολή του παράγοντα όχλησης και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ (δ.τ. AGROTRUST 
PEST CONTROL), για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 2013, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, µε δαπάνη € 20.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου «Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2013» (ΕΦ 071 
ΚΑΕ9779), του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και ποιοτικής-ποσοτικής παραλαβής των 
εργασιών, καθώς και αντιµετώπισης κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση της 
συµβάσεως, για την εκτέλεση του έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2013, 
στην Π.Ε. Ιωαννίνων, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 07-02-2013 
Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Ματακούλης Χρήστος, υπάλληλος του τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄, ως  Πρόεδρος 

β. Μπουκοβίνα Αγγελική, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, 
µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του 
κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Γ΄ και 

γ. Μπαλτά Σταυρούλα, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, µε 
έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του 
κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό Ε΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Χαρίση Θεοδώρα, προϊσταµένη του τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό Β΄, αναπληρώτρια Προέδρου 

β. Αθανασίου Σπυρίδωνας, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε βαθµό 
Ε΄ και 

γ. Μαγγλάρας Χρήστος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας, 
µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, του 
κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, 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. Ιωάννου Αθηνά,  
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Ιωάννινα, 07-02-2013 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 

 

 Σήµερα στις 07/02/2013 παρουσία των : 

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

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

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

της Περιφέρειας Ηπείρου, και 

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

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών 

µελών, για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή παρακολούθησης και ποιοτικής-

ποσοτικής παραλαβής των εργασιών, καθώς και αντιµετώπισης κάθε θέµατος, 

που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση της συµβάσεως, για την εκτέλεση του 

έργου της καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2013, στην 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 από 15/12/2011 συνταχθείσας 

∆ιαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 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. Ματακούλης Χρήστος, υπάλληλος του τµήµατος Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού 

Ελέγχου της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό ∆΄. 

β. Μπουκοβίνα Αγγελική, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 
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Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε 

βαθµό Γ΄. 

γ. Μπαλτά Σταυρούλα, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε 

βαθµό Ε΄. 

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

α. Χαρίση Θεοδώρα, προϊσταµένη του τµήµατος Ποιοτικού & Φυτουγειονοµικού 

Ελέγχου της ∆νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, µε βαθµό Β΄. 

β. Αθανασίου Σπυρίδων, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε 

βαθµό Ε΄. 

γ. Μαγγλάρας Χρήστος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριµνας, µε έδρα τα Ιωάννινα και τοπική αρµοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε 

βαθµό Ε΄. 

 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ματακούλης Χρήστος, µε αναπληρώτριά 

του τη Χαρίση Θεοδώρα. 

 
 

 Ιωάννινα, 07/02/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση αγώνα Βόλλεϋ του 
ΑΓΣΙ 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 Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 12097/113/07-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 12299/458/07-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση συνδιοργάνωσης φιλικού παιχνιδιού φιλανθρωπικού χαρακτήρα της γυναικείας 
οµάδας βόλλεϋ του Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων και του Ολυµπιακού Σ.Φ.Π., στο κλειστό Γυµναστήριο 
του ΕΑΝΚΙ µε σκοπό να στηρίξουν την προσπάθεια της Εταιρίας Προστασίας και 
Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ). Ο Α.Γ.Σ.Ι. (Αθλητικός Γυµναστικός Σύλλογος 
Ιωαννίνων), του οποίου η παρουσία είναι συνεχής στις έξι καλύτερες οµάδες της Ελλάδας, 
πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει στην πόλη των Ιωαννίνων το προαναφερόµενο 
αθλητικό γεγονός σε στόχο την προσφορά όλων στη βιωσιµότητα της ΕΛΕΠΑΠ και την 
στήριξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Με τη συµµετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, η 
Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τη διοργάνωση ενός αθλητικού 
γεγονότος, µε κοινωνικές προεκτάσεις, που θα επιφέρει στην πόλη των Ιωαννίνων µόνο θετικά 
αποτελέσµατα. Επιπλέον, στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες µη κερδοσκοπικών συλλόγων 
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της περιοχής που συµβάλλουν στη στήριξη άλλων φορέων κοινωνικής δράσης µε στόχο την 
επίτευξη της βιωσιµότητας της ΕΛΕΠΑΠ, του σηµαντικού αυτού υποστηρικτή των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. Ο συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την 
επίτευξη του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του 
στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 
Στη συνέχεια εισηγείται τη δαπάνη ποσού 1.000,00€ 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 6/134/11-02-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση φιλικού παιχνιδιού 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα της γυναικείας οµάδας βόλλεϋ του Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων και του 
Ολυµπιακού Σ.Φ.Π., στο κλειστό Γυµναστήριο του ΕΑΝΚΙ, στις 13 Φεβρουαρίου 2013 µε 
σκοπό να στηρίξουν την προσπάθεια της Εταιρίας Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων 
Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), σε συνεργασία µε την 8η  Μεραρχία, την Αστυνοµική ∆/νση Ιωαννίνων, το 
Πανεπιστήµιο, τις ∆ιοικήσεις των Νοσοκοµείων και άλλους Φορείς. Ο Α.Γ.Σ.Ι. (Αθλητικός 
Γυµναστικός Σύλλογος Ιωαννίνων), του οποίου η παρουσία είναι συνεχής στις έξι καλύτερες 
οµάδες της Ελλάδας, πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει στην πόλη µας το 
προαναφερόµενο αθλητικό γεγονός σε στόχο την προσφορά όλων στη βιωσιµότητα της 
ΕΛΕΠΑΠ και την στήριξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. 

Με τη συµµετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για τη διοργάνωση ενός αθλητικού γεγονότος, µε κοινωνικές προεκτάσεις, που 
θα επιφέρει στην πόλη των Ιωαννίνων µόνο θετικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, στέκεται αρωγός 
στις πρωτοβουλίες µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής που συµβάλλουν στη στήριξη 
άλλων φορέων κοινωνικής δράσης µε στόχο την επίτευξη της βιωσιµότητας της ΕΛΕΠΑΠ, του 
σηµαντικού αυτού υποστηρικτή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων. Ο 
συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του στρατηγικού 
σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844, 
για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, που 
περιλαµβάνει το κόστος των εκτυπώσεων, προγραµµάτων, προσκλήσεων, αφισών κ.α. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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 της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την Εγκύκλιο 6 (αριθµ. 
πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
«∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 12166/114/07-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12301/459/07-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση της συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για 
τα ελευθέρια της πόλης των Ιωαννίνων, της 21ης Φεβρουαρίου 1912-13, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος, από τις 15 ως και 22/02/2013 και στην οποία θα συµµετάσχουν η Περιφέρεια 
Ηπείρου και ο ∆ήµος Ιωαννιτών. Φέτος οι εκδηλώσεις έχουν επετειακό χαρακτήρα γιατί είναι τα 
100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν 
εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλία µε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αποκαλυπτήρια προτοµής, 
Μπιζάνιο ∆ρόµο, διάφορα δρώµενα στα Τσερίτσανα του ∆ήµου ∆ωδώνης, στο Μπιζάνι, στο 
Εµίν Αγά και στην πόλη των Ιωαννίνων, µε καταθέσεις στεφάνων, οµιλίες, θεατρική 
παράσταση, εκθέσεις φωτογραφίας, δεξίωση πριν την παρέλαση για 500 προσκεκληµένους, µε 
την παρουσία του εκπροσώπου της Κυβέρνησης. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 3.500,00 
περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 500 
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προσκεκληµένους, δηλ. Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας, εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Υπουργούς, 
Βουλευτές, επιτελεία τους, εκπροσώπους κοµµάτων, εκπροσώπους Στρατιωτικών Αρχών, 
Αρχές Ηπείρου, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, 
οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον Πρόεδρο και τον εκπρόσωπο της 
Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση 
εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.) 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 Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/135/11-02-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 4.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων της 
συνδιοργάνωσης µε τον ∆ήµο Ιωαννιτών, των εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου για τα 
ελευθέρια της πόλης των Ιωαννίνων, της 21ης Φεβρουαρίου 1912-13, που θα πραγµατοποιηθούν 
από τις 15 ως και 22/02/2013 και οι οποίες περιλαµβάνουν εκθέσεις ζωγραφικής, συναυλία µε την 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, αποκαλυπτήρια προτοµής, Μπιζάνιο ∆ρόµο, διάφορα δρώµενα στα 
Τσερίτσανα του ∆ήµου ∆ωδώνης, στο Μπιζάνι, στο Εµίν Αγά και στην πόλη των Ιωαννίνων, µε 
καταθέσεις στεφάνων, οµιλίες, θεατρική παράσταση, εκθέσεις φωτογραφίας, δεξίωση πριν την 
παρέλαση για 500 προσκεκληµένους, µε την παρουσία του εκπροσώπου της Κυβέρνησης, η δε 
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. 

Οι ανωτέρω συνολική δαπάνη περιλαµβάνει την εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, κάλυψη των 
εξόδων για την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, την παράθεση µικρής δεξίωσης στο 
∆ιοικητήριο για 500 προσκεκληµένους, δηλ. Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας, εκπρόσωπο Κυβέρνησης, 
Υπουργούς, Βουλευτές, επιτελεία τους, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Ηπείρου, ∆ικαστικές 
Αρχές, Φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, επισκευή 
επίπλων γραφείου Περιφερειάρχη, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον Πρόεδρο και τον 
εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, φιλοξενία επισήµων, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.), παράθεση 
γεύµατος για εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Υπουργούς, Βουλευτές, Πρυτάνεις, κλπ. 
...................................................................................................................................................  
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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της είτε όχι, 
για το έτος 2013, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 10188/217/01-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11279/431/05-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία, έχοντας υπόψη: το άρθρο 21 του Ν.3669/08, σχετικά µε την συγκρότηση Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού έργων συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης 
του ΜΕΕΠ για το 2013, τις διατάξεις των άρθρων 13 – 15 του Ν. 2690/1999 µε τις οποίες 
καθορίζονται οι κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας των  συλλογικών οργάνων, το άρθ. 176 
του Ν. 3852/1010 και την αναγκαιότητα να εξασφαλισθεί η οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος 
διαγωνισµών ∆ηµοσίων έργων συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 
δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ για το 2013, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η Υπηρεσία 
εισηγείται να θεωρηθούν ως εν δυνάµει µέλη της επιτροπής οι αναφερόµενοι στην εισήγηση 
υπάλληλοι της ∆/νσης Τεχνικών Έργων. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/136/11-02-2013) 

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

1. Αντωνάδος Λάζαρος Ηλ/γος  Μηχ/γος Μηχ/κός.   

2. Αλεξίου Παύλος Πολ. Μηχ/κός  

3. ∆ήµα  Άννα  Πολ. Μηχ/κός  

4. Ντάρα Μαρία  Πολ. Μηχ/κός 

5. Αθανασίου Σοφία Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.  

6. Σοφίας Ελευθέριος Εργ/γός 

7. Φερεντίνος Λάµπρος  Εργ/γός 

8. Χρήστου Σπύρος  Εργ/γός 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση 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 κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 12244/461/07-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
12305/460/07-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 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 6/137/11-02-2013) 
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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 1.000,00 € µε ΦΠΑ για την πληρωµή διαφόρων δηµοσιεύσεων 
(περιλήψεις διαγωνισµών, ανακοινώσεις κλπ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0841). 

2. ∆απάνη  ποσού 2.000,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας  (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1231).  

...................................................................................................................................................  
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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/28-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής & 
αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και 
παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου 
“RE.HERB» προϋπολογισµού € 44.930,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 
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6. Την αριθµ. 35/1456/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έργο του θέµατος, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 107689/495/04-12-2012 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11293/47/05-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 11427/439/06-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
Πρακτικό Ι/28-01-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, και στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «…..Κατά την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν η 28/1/2013) κατατέθηκαν στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης τρείς προσφορές. Στις 28/1/2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
και Αξιολόγησης συνήλθε σε συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγµα των προσφορών για τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω διαγωνιζοµένων. 
Στη συνέχεια µετά τον έλεγχο, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συνέταξε το 
Πρακτικό Ι, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι τρεις διαγωνιζόµενες 
εταιρίες προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι 
τεχνικές τους προσφορές ήταν σύµφωνες µε τις προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. Συγκεκριµένα οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρίες: 1. «ΤΕC S.A..» 
Σύµβουλοι Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε., Αθηνάς 4, Χαλκίδα 2. «STRATIS» 
Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε., Βασ. Γεωργίου 3 Μαρούσι 
Αθήνα. 3. ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – Ο.Τ.Α., Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, Πρέβεζα βρέθηκαν ότι  
πληρούσαν τις προϋποθέσεις πληρότητας δικαιολογητικών. Η επιτροπή προχώρησε στην 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών και των τριών παραπάνω εταιριών και 
κατέγραψε την βαθµολογία σε πίνακα όπως φαίνεται στο Πρακτικό Ι. Σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, η επιτροπή προτείνει τη συνέχεια του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών και των τριών συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές 
παρουσίαζαν πληρότητα δικαιολογητικών και βαθµολογήθηκαν και παρακαλεί για την 
έγκρισή του Πρακτικού Ι. ……». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/138/11-02-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/28-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής & αξιολόγηση 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη 
Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - 
∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB» (Recording, documentation, promotion 
and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products)» 
προϋπολογισµού € 44.930,00 µε ΦΠΑ,   

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των εταιρειών που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των: 
α) «ΤΕC S.A.» Σύµβουλοι Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε. β) «STRATIS» Στρατηγικές και 
∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. και γ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – Ο.Τ.Α. Από τον ανωτέρω 
έλεγχο, προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής όλων των εταιρειών ήταν σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στην διακήρυξη. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, κατ΄ αντιστοιχία µε τα κριτήρια της διακήρυξης και 
συνέταξε τον σχετικό Πίνακα Βαθµολόγησης, σύµφωνα µε τον οποίο ο Σταθµισµένος Βαθµός 
της τεχνικής προσφοράς κάθε συµµετέχουσας εταιρείας είναι: α) «ΤΕC S.A.» Σύµβουλοι 
Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε. = 104,875 β) «STRATIS» Στρατηγικές και ∆ράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. = 106,6 και γ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – Ο.Τ.Α. = 103,75. Κατόπιν 
των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού οµόφωνα προτείνει οι παραπάνω διαγωνιζόµενοι 
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να συνεχίσουν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού, µε το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/28-01-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον πρόχειρο 
διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη, για 
την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων 
∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB», και στην 
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) «ΤΕC S.A.» Σύµβουλοι 
Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε. β) «STRATIS» Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε. και γ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – Ο.Τ.Α. επειδή προσκόµισαν όλα τα 
προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορά τους κρίθηκαν 
παραδεκτές στο σύνολό τους, µε Σταθµισµένο Βαθµό για κάθε συµµετέχουσα εταιρεία: α) 
«ΤΕC S.A.» Σύµβουλοι Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε. = 104,875 β) «STRATIS» 
Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. = 106,6 και γ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – 
Ο.Τ.Α. = 103,75. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
35/1456/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ \ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Ι 

∆ιεξαγωγής  Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά και µε σφραγισµένες προσφορές ,  σύµφωνα µε την  αριθµ.  1803/7/8-1-2013 

διακήρυξη,  πρόχειρου  διαγωνισµού  για ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη της Περιφέρειας 

Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ KAI ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Re.Herb » 

Στην Πρέβεζα την  28/1/2013   ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., οι παρακάτω αναγραφόµενοι:  

Νάσης Φρίξος (ως Πρόεδρος), Σιούτης Σπυρίδων και Ιωάννου Σταυρούλα, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας, 

αποτελούντες επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση του έργου (η οποία ορίσθηκε µε την υπ. αριθµ’ 24/989/30-08-2012 Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου), συνήλθαµε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Ε. Πρέβεζας 

(Σπηλιάδη 8 Πρέβεζα) και αφού παραλάβαµε και αριθµήσαµε τις προσφορές, προβήκαµε στον έλεγχο 

των γενικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων και καταγράψαµε αυτά στον παρακάτω πίνακα: 

 

Στον διαγωνισµό υπέβαλαν προσφορά τρείς εταιρίες. Αφού διαπιστώθηκε το εµπρόθεσµο της 

υποβολής των προσφορών η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τα οποία ήταν σύµφωνα µε 

τα αναγραφόµενα στην διακήρυξη και για τις τρεις εταιρίες. Ως εκ τούτου και οι τρεις εταιρίες συνεχίζουν 

στην επόµενη διαδικασία του διαγωνισµού σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια ανοίχτηκαν, ελέγχτηκαν και αξιολογήθηκαν οι τεχνικές προσφορές των τριών 

εταιριών.  Μετά τον διεξοδικό έλεγχο των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων η επιτροπή 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ         

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 

«ΤΕC S.A..»  

Σύµβουλοι Οργανισµών και 

Επιχειρήσεων Α.Ε.,  

Αθηνάς 4, Χαλκίδα 

ΝΑΙ 

2 

«STRATIS»  

Στρατηγικές και ∆ράσεις 

Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε., 

Βασ. Γεωργίου 3 Μαρούσι Αθήνα. 

NAI 

3 

ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – Ο.Τ.Α., 

Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, 

Πρέβεζα 

ΝΑΙ 
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διαπίστωσε ότι όλες οι προσφορές καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η επιτροπή αξιολογεί τις προσφορές κατ’ αντιστοιχία µε τα κριτήρια της 

διακήρυξης ως εξής: 

Α1) Η TEC παρουσιάζει µία ικανοποιητική ανάλυση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου 

χωρίς όµως να εµβαθύνει σε µία αναλυτική περιγραφή παραδοτέων ανά Πακέτο Εργασίας. Συγκεκριµένα, 

στην ανάλυση στόχων περιλαµβάνεται σαφής διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης µε την εγκεκριµένη 

αίτηση συµµετοχής (Application Form) του έργου πράγµα που υποδηλώνει την πλήρη και άριστη 

κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και τεκµηριωµένα της γνώσης του φυσικού 

αντικειµένου ολόκληρου του έργου. Επιπλέον στην προσφορά της TEC υπάρχει αναλυτικό και ρεαλιστικό 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά ενέργεια και πακέτο εργασίας µε δυνατότητα τροποποίησης που 

επιβάλουν οι πραγµατικές συνθήκες υλοποίησης του έργου. Σε ότι αφορά τα παραδοτέα όµως, ο εν λόγω 

διαγωνιζόµενος, δεν  προβαίνει σε αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση των εργασιών που προσφέρεται 

να αναλάβει, αλλά αντί αυτού, απλώς µεταφέρει στοιχεία της διακήρυξης και της αίτησης συµµετοχής, 

χωρίς καµία ουσιαστική επιπλέον περιγραφή ούτε του τρόπου υλοποίησης, ούτε των ιδιοτήτων και των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των ίδιων των παραδοτέων.  

Α2) Στην προσφορά της TEC παρουσιάζονται πάµπολλες µέθοδοι και διαδικασίες 

υλοποίησης που εφαρµόζονται γενικά στη διαχείριση έργου (project management). Οι παρουσιαζόµενες 

µεθοδολογίες όµως δεν έχουν προσαρµοστεί επαρκώς, µε τρόπο τεκµηριωµένο και σαφή, στις ανάγκες, 

ιδιαιτερότητες και κυρίως στον προϋπολογισµό του συγκεκριµένου έργου. Συµπερασµατικά µέσα από την 

τεχνική προσφορά της TEC καλύπτεται ικανοποιητικά το αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης αλλά δεν 

προκύπτει ποια είναι τα συγκεκριµένα εργαλεία, µέθοδοι και διαδικασίες που θα αξιοποιηθούν τελικά και 

αποδεδειγµένα για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου. Στην προσφορά της TEC περιλαµβάνεται 

αναφορά για τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών βασισµένη στην αίτηση 

συµµετοχής, χωρίς κάποια επιπλέον ανάλυση ή πρόταση.  

Β1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της TEC περιγράφεται 

ολοκληρωµένα µε έµφαση στον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα κάθε υπεργολάβου και 

στελέχους στα Πακέτα Εργασίας του έργου. Η σύνθεση της οµάδας έργου κρίνεται υπερπλήρης 

αριθµητικά, µε άριστη επιστηµονική κατάρτιση και έχουσα κατάλληλη τεχνογνωσία για το αντικείµενο του 

έργου. Σηµειώνεται ότι η TEC διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO, ενώ προτεινόµενος υπεργολάβος 

της είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΛΟΤ για έργα ∆ηµοσιότητας. 

Α1) Στην τεχνική της προσφορά, η Stratis παρουσιάζει µία ιδιαιτέρως αναλυτική πρόταση 

υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας και προχωρά σε τεκµηριωµένη και λεπτοµερέστατη περιγραφή των 

εργασιών και των ενεργειών που προτίθεται να υλοποιήσει. Στην ανάλυση περιλαµβάνεται σαφής 

διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης µε την εγκεκριµένη αίτηση συµµετοχής (Application Form) του έργου 

πράγµα που υποδηλώνει την πλήρη κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του. Τονίζεται ότι 

καλύπτονται ποσοτικά και υπερκαλύπτονται ποιοτικά όλες οι απαιτήσεις των παραδοτέων του έργου. Η 

προσφορά της Stratis είναι η µοναδική που υπεισέρχεται στην ουσία της απαίτησης της διακήρυξης για 

«αναλυτική περιγραφή ανά εργασία/παραδοτέο» και παρουσιάζει σε κάθε παραδοτέο «το επιπλέον 

στοιχείο που τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου» και  «την ποιότητα των 

παραδοτέων». Πάντως στην προσφορά δεν παρατίθεται αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά 
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ενέργεια και πακέτο εργασίας προσαρµοσµένο στις υπάρχουσες συνθήκες. Συνολικά, η προσφορά 

διακρίνεται για την πληρότητα, σαφήνεια και λεπτοµέρεια της παρουσίασης των παραδοτέων. 

Α2) Στην προσφορά της Stratis παρουσιάζονται επίσης γενικές µέθοδοι και διαδικασίες 

υλοποίησης οι οποίες όµως δεν έχουν προσαρµοστεί στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου µε τρόπο 

τεκµηριωµένο και σαφή. Μέσα από την τεχνική προσφορά της Startis καλύπτεται ικανοποιητικά το 

αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης όµως και σε αυτή την περίπτωση δεν προκύπτει ποια είναι τα 

συγκεκριµένα εργαλεία, µέθοδοι και διαδικασίες που θα αξιοποιηθούν τελικά και αποδεδειγµένα για την 

υλοποίηση των παραδοτέων του έργου. Περιλαµβάνεται, επιπλέον, ικανοποιητικό γενικό σχέδιο για τη 

δικτύωση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς επιπλέον εστιασµένες προτάσεις. 

B1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της εταιρίας Stratis 

περιγράφεται στην προσφορά, µε ρητή αναφορά στον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα κάθε 

στελέχους στα Πακέτα Εργασίας του έργου. Επισηµαίνεται ότι η επιστηµονική κατάρτιση και η 

τεχνογνωσία των µελών της οµάδας έργου εστιάζεται κυρίως στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Η 

προτεινόµενη οµάδα έργου κρίνεται καλή για το µέγεθος του έργου. Επισηµαίνεται ότι η Stratis διαθέτει 

πιστοποιητικό ποιότητας ISO. 

Α1) Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. στην προσφορά της παρουσιάζει µία ικανοποιητική ανάλυση των 

στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου και προχωρά σε µία περιορισµένη περιγραφή παραδοτέων ανά 

Πακέτο Εργασίας χωρίς όµως να εµβαθύνει. Πιο συγκεκριµένα, στην ανάλυση στόχων περιλαµβάνεται 

διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης µε την εγκεκριµένη αίτηση συµµετοχής (Application Form) του έργου 

σε βαθµό που φανερώνει καλή κατανόηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου. Σε σχέση µε τα 

παραδοτέα η ΕΤΑΝΑΜ προχωρά σε κάποιο βαθµό ανάλυσης της περιγραφής παραδοτέων και της 

τεκµηρίωσης των εργασιών που προτίθεται να αναλάβει και κυρίως των πακέτων διαχείρισης και 

δικτύωσης. Κατά τα λοιπά η προσφορά στηρίζεται κυρίως σε επανάληψη στοιχείων της διακήρυξης, µε 

περιορισµένη τεκµηρίωση και περιγραφή του τρόπου υλοποίησης, των ιδιοτήτων και των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών των προσφερόµενων παραδοτέων. Στην προσφορά της ΕΤΑΝΑΜ ενσωµατώνεται 

αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ανά πακέτο εργασίας.  

Α2) Στην προσφορά της ΕΤΑΝΑΜ παρουσιάζονται γενικές µέθοδοι και διαδικασίες 

υλοποίησης οι οποίες όµως δεν έχουν προσαρµοστεί στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του έργου µε τρόπο 

τεκµηριωµένο και σαφή. Περιλαµβάνεται ικανοποιητικό σχέδιο για τη δικτύωση, τη συνεργασία και την 

ανταλλαγή πληροφοριών.  

B1) Το προτεινόµενο σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου της ΕΤΑΝΑΜ περιγράφεται 

αναλυτικά και µε συγκεκριµένη αναφορά στον βαθµό απασχόλησης και την καταλληλότητα κάθε 

στελέχους στα Πακέτα Εργασίας του έργου. Η προτεινόµενη οµάδα έργου και η επιστηµονική της 

κατάρτιση κρίνεται ως καλή δεδοµένου του µεγέθους του έργου. Η τεχνογνωσία της ΕΤΑΝΑΜ στα 

αντικείµενα του έργου είναι τεκµηριωµένα εξαιρετική. Σηµειώνεται ότι η ΕΤΑΝΑΜ ως Αναπτυξιακή Α.Ε.-

ΟΤΑ επιπλέον του πιστοποιητικού ISO, διαθέτει ∆ιαχειριστική Επάρκεια τύπο Β για 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα.  

Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή βαθµολογεί τις προσφορές όπως φαίνεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΒΙΒ



 - 28 - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

πρόχειρου  διαγωνισµού  για ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την:  

 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ KAI 

∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Re.Herb » 

α/α Τίτλος ΕΝΟΤΗΤΑΣ / ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(%) 

TEC STRATIS ETANAM ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ  

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕ
ΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ  

      TEC STRATIS ETANAM 

Α. Μεθοδολογία προσέγγισης & 
υλοποίησης του έργου 

70       

Α.1 Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου – Ενσωµάτωση 
των ιδιαιτεροτήτων αυτών στην 
προσέγγιση του έργου. (Αναλυτική 
περιγραφή ανά ενέργεια/παραδοτέο του 
πακέτο Εργασίας. Οποιοδήποτε επιπλέον 
στοιχείο τεκµηρίωσης της πρότασης του 
υποψηφίου αναδόχου.) 

45% 102,5 109 102 46,125 49,05 45,9 

Α.2 Μεθοδολογία Προσέγγισης και Υλοποίησης 
του έργου (εργαλεία-µέθοδοι-διαδικασίες, 
οργάνωση παραδοτέων, οργάνωση 
συνεργασιών και ανταλλαγής 
πληροφοριών)  

25% 103 103 103 25,75 25,75 25,75 
 

Β. Υποστήριξη και Εγγύηση Οργάνωση 
και ∆ιοίκηση του Έργου 

30       

B.1 ∆οµή, οργάνωση και λειτουργία οµάδας 
έργου 

30% 110 106 107 33 31,8 32,1 

ΣΥΝΟΛΑ     104,875 106,6 103,75 
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Κατόπιν αυτών η επιτροπή οµόφωνα προτείνει όπως  οι  παραπάνω διαγωνιζόµενοι να συνεχίσουν  στην 

επόµενη φάση του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.  

 

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

Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

 

              Νάσης Φρίξος              

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Σιούτης Σπυρίδων 

 

 

 

Ιωάννου Σταυρούλα 

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΒΙΒ



 - 30 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, την 25-02-2013, στην 
Ηγουµενίτσα, 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 του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 12424/392/07-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 12468/464/08-
02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
συµµετοχής των υπαλλήλων του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας, Μαρίας Ψαλλίδα 
και Καλλιόπης Κατωγιάννη, στο σεµινάριο της εταιρείας «Open Technology services – 
OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής» που θα πραγµατοποιηθεί στην Ηγουµενίτσα 
στις 25-02-2013 καθώς και της προκαλούµενης δαπάνης, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2013 (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 
0881: 250€ και 0711:50€). 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/139/11-02-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, Μαρίας Ψαλλίδα και Καλλιόπης 
Κατωγιάννη, στην Ηγουµενίτσα, την 25-02-2013, για την παρακολούθηση σεµιναρίου από την 
εταιρεία «Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής», καθώς και 
τις δαπάνες ποσού € 50,00 και € 250,00 σε βάρος του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 και 072, ΚΑΕ 0881 
αντίστοιχα, του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013, για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, και για την κάλυψη του δικαιώµατος συµµετοχής στο 
σεµινάριο.   

� 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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της χειµερινής συνάντησης 
Ορειβατικών Συλλόγων ∆υτικής Ελλάδας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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. 11609/48/08-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε το αρ. πρωτ. 12685/468/08-02-2013 στον φάκελο 
2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης από την 
Π.Ε. Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Πρέβεζας, 
χειµερινής συνάντησης ορειβατικών συλλόγων ∆υτικής Ελλάδας. Στη συνάντηση θα 
παρευρεθούν ορειβάτες και φίλοι από όλη τη ∆υτική Ελλάδα.  Με αφορµή τη συνάντηση 
θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή της Πρέβεζας και τις οµορφιές της και 
να απολαύσουν την πρεβεζιάνικη φιλοξενία, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 24 
Φεβρουαρίου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/140/11-02-2013) 
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− Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Ελληνικό 
Ορειβατικό Σύλλογο Πρέβεζας, χειµερινής συνάντησης ορειβατικών συλλόγων ∆υτικής 
Ελλάδας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 24 Φεβρουάριου 2013 και στην οποία θα 
παρευρεθούν ορειβάτες και φίλοι από όλη τη ∆υτική Ελλάδα, ενώ µε αφορµή τη 
συνάντηση αυτή, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την περιοχή της Πρέβεζας και τις 
οµορφιές της και να απολαύσουν την πρεβεζιάνικη φιλοξενία. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών 
της εκδήλωσης, ήτοι για την προσφορά στους παρευρισκόµενους ενός παραδοσιακού 
γεύµατος και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικού έτους 2013 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845. 

...................................................................................................................................................  
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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, την 25-02-2013, στην Ηγουµενίτσα, 
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 του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας , που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 331/08-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 12687/469/08-02-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των  υπαλλήλων της 
Π.Ε. Άρτας  Κλίτσα Ελένης και Γκανιάτσα Γεωργίας για την παρακολούθηση σεµιναρίου 
από την εταιρεία «Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής» 
που θα πραγµατοποιηθεί στην Ηγουµενίτσα στις 25-02-2013 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/141/11-02-2013) 

ΑΔΑ: ΒΕΤ47Λ9-ΒΙΒ



 - 35 - 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, Κλίτσα Ελένης και Γκανιάτσα 
Γεωργίας, στην Ηγουµενίτσα, την 25-02-2013, για την παρακολούθηση σεµιναρίου από την 
εταιρεία «Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής», καθώς και 
τις δαπάνες ποσού € 110,00 και € 450,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 
και ΕΦ 072, ΚΑΕ 0879 αντίστοιχα του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013, για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, και για την κάλυψη του 
δικαιώµατος συµµετοχής στο σεµινάριο. 

� 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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/07-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών 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. 

6. Την αριθµ. 34/1404/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές 
για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, 
συνολικού προϋπολογισµού € 123.500,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 31.500,00 µε ΦΠΑ για πετρέλαιο 
θέρµανσης, € 77.000,00 µε ΦΠΑ για καύσιµα κίνησης και € 15.000,00 µε ΦΠΑ για λιπαντικά), 
σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1512 για πετρέλαιο θέρµανσης, και ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 για πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και λιπαντικά) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
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Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 4152/26-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 2/45/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
αριθµ. 1/14-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών και λιπαντικών έτους 2013 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε: Α) στην περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, γίνονται 
αποδεκτές οι προσφορές: α) του Χαλκιά Χρήστου του Βασιλείου, Ανθότοπος Άρτας, για το 
πετρέλαιο θέρµανσης, επειδή τα δικαιολογητικά που κατέθεσε πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισµού και β) της «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ – Θεόδωρος Κ. Σαλαµούρας», 
για τα λιπαντικά-αναλώσιµα, ενώ ως προς το πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη, ο 
διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. Β) 
Εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, ως προς το 
µέρος αυτού που αφορά στο πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αµόλυβδη, χωρίς τροποποίηση 
των όρων της διακήρυξης, επειδή ο διενεργηθείς την 14-01-2013 διαγωνισµός απέβη άγονος.  

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 331/08-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το 
αρ. πρωτ. 12687/469/08-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση « … του αριθ. 2/7-2-2013 Πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης 
οικονοµικών προσφορών για την διενέργεια του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας, των διαγωνιζόµενων που πέρασαν 
επιτυχώς την πρώτη φάση του ανωτέρω ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού.(συνηµµένο το 2/7-
02-2013 Πρακτικό).». 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/142/11-02-2013) 

− Εγκρίνει το αριθµ. II/07-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών και λιπαντικών έτους 2013 για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που 
αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Σύµφωνα µε το άνω II/07-02-2013 Πρακτικό, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό Α) για 
το πετρέλαιο θέρµανσης και Β) για τα λιπαντικά-αναλώσιµα, των οποίων οι προσφορές είχαν γίνει 
αποδεκτές µε το αριθµ. 1/14-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
2/45/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο άνω 2/07-02-2013 Πρακτικό: 

Α. Ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης:  

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται την απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού 
ενδιαφερόµενου, Χαλκιά Χρήστου του Βασιλείου, επειδή «ο όρος» που θέτει  στο κείµενο της 
οικονοµικής προσφοράς του, ότι δηλ. οι κρατήσεις 3,072% θα  επιβαρύνουν την Π.Ε. Άρτας 
έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στον Πίνακα 1 – Παράρτηµα Α της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, από όπου σαφώς προκύπτει ότι οι ανωτέρω κρατήσεις θα βαρύνουν τον 
ενδιαφερόµενο – µειοδότη προµηθευτή πετρελαίου  θέρµανσης. 

Β. Ως προς τα λιπαντικά-αναλώσιµα:  

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται την ανακήρυξη ως µειοδότη, του µοναδικού 
ενδιαφεροµένου «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ», µε συνολική  τιµή 
προσφοράς € 10.547,87 µε Φ.Π.Α. (Σύνολο προσφοράς: 8.575,50 € + Φ.Π.Α.:23%:  1.972,37 €). 

− Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τα αριθµ. I/14-01-2013 και II/07-02-2013 Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας,  
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Α. Ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης: 

Απορρίπτει την οικονοµική προσφορά του µοναδικού ενδιαφερόµενου, Χαλκιά Χρήστου του 
Βασιλείου, επειδή «ο όρος» που θέτει στο κείµενο αυτής, ότι δηλ. οι κρατήσεις 3,072% θα 
επιβαρύνουν την Π.Ε. Άρτας έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στο Νόµο και στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού (Πίνακας 1 –  Παράρτηµα Α), από όπου σαφώς προκύπτει ότι οι ανωτέρω κρατήσεις 
θα βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο – µειοδότη προµηθευτή πετρελαίου  θέρµανσης και  

Εγκρίνει, µε µέριµνα του  Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Π.∆. 
118/2007, για την ολοκλήρωση του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 
2013, προϋπολογισµού δαπάνης € 31.500,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512), και µε την προϋπόθεση της 
παροχής σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2, περ.γ(δδ) του Ν. 4013/2011. 

Η διαπραγµάτευση θα γίνει χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της διακήρυξης, µε 
πρόσκληση που θα κοινοποιηθεί στο Σωµατείο Πρατηριούχων Καυσίµων και στο Επιµελητήριο 
Άρτας, περίληψη της οποίας θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα, προκειµένου να τηρηθεί η 
υποχρέωση της διαφάνειας και της αρχής της ίσης µεταχείρισης και οι προσφορές θα κατατεθούν 
ενός πέντε (5) ηµερών από την έκδοση της πρόσκλησης, λόγω του επείγοντος, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας σε καύσιµα 
θέρµανσης. 

Β. Ως προς τα λιπαντικά-αναλώσιµα:  

Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών για τα λιπαντικά-αναλώσιµα, έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας, προϋπολογισµού δαπάνης € 15.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511), στον 
µειοδότη «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ», µε συνολική τιµή προσφοράς € 
10.547,87 µε Φ.Π.Α. (Σύνολο προσφοράς: 8.575,50 € + Φ.Π.Α.:23%: 1.972,37 €), επειδή 
προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, οι προδιαγραφές των 
προσφεροµένων λιπαντικών-αναλώσιµων ήταν σύµφωνες µε την διακήρυξη, η δε οικονοµική του 
προσφορά είναι συµφέρουσα και εντός των ορίων του προϋπολογισµού της διακήρυξης και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. 
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ», για την προµήθεια λιπαντικών-αναλώσιµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013, µε ποσό € 10.547,87 µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

Στην Άρτα σήµερα 7-2-2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή 

∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και Εισήγησης για ανάθεση 

προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας, που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 36 / 

1495 / 17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και η 

οποία αποτελείται από τους: 

1. Κοντέα Κλεάνθη, Πρόεδρο  

2. Τζουµάκα Κωνσταντίνο,  µέλος  

3. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, µέλος 

άπαντες υπάλληλοι της  Π.Ε. ́ Αρτας,  

 προκειµένου να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τους φακέλους των οικονοµικών 

προσφορών που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. 4467 / 11-12-2012 ∆ιακήρυξη 

του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας για την διενέργεια του ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών ( 

πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη ) και λιπαντικών έτους 2013 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και των ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας, των 

διαγωνιζόµενων που πέρασαν επιτυχώς την πρώτη φάση του ανωτέρω ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού. 

 Η Επιτροπή σε συνέχεια του από 14-1-2013 Πρακτικού Ι ( έλεγχος δικαιολογητικών 

συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς ) το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2 / 45 / 18-1-2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και λαµβάνοντας υπόψη της την 

σχετική νοµοθεσία, προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονοµικών 

προσφορών: 

A. ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Αφού διαπίστωσε, χωρίς την παρουσία του µοναδικού ενδιαφερόµενου ΧΑΛΚΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ότι στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που  
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υπέβαλε αναφέρει ότι  οι  «κρατήσεις 3,072% επιβαρύνουν την Π.Ε. Άρτας»  

Β. ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

Αφού διαπίστωσε, παρουσία του µοναδικού ενδιαφερόµενου «ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ – 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ», ότι στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και 

στον συνηµµένο  ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ που 

υπέβαλε, σύµφωνα µε την ανωτέρω διακήρυξη, προσφέρει τα οριζόµενα στον Πίνακα 3 – 

Παράρτηµα Α ζητούµενα είδη µε συνολική τιµή 10.547,87 €  ήτοι: 

Σύνολο προσφοράς: 8575,50€, Φ.Π.Α.:23%:  1972, 37€ 

 

Για τους όλους τους παραπάνω λόγους και ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

       προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

      Α. Ως προς το πετρέλαιο θέρµανσης: 

     Την απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού ενδιαφερόµενου  

     ΧΑΛΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ διότι «ο όρος» που θέτει  στο κείµενο της  

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ότι οι κρατήσεις 3,072% θα  επιβαρύνουν την 

    Π.Ε. Άρτας έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στον Πίνακα 1 –  Παράρτηµα Α της  

   ανωτέρω διακήρυξης, από όπου σαφώς προκύπτει ότι οι ανωτέρω κρατήσεις θα  

   βαρύνουν τον ενδιαφερόµενο –µειοδότη προµηθευτή πετρελαίου  θέρµανσης   

     Β. Ως προς τα λιπαντικά-αναλώσιµα: 

     Την ανακήρυξη ως µειοδότη τον µοναδικό ενδιαφερόµενο  

     ΗΠΕΙΡΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ, µε συνολική   

     τιµή προσφοράς µε Φ.Π.Α. 10.547,87 €   

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής 

και υποβάλλεται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού -Οικονοµικού της 

Π.Ε. Άρτας για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

Άρτα    7-2-2013 

Η Επιτροπή 

Κοντέα Κλεάνθη 

Τζουµάκας Κωνσταντίνος 

Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της  Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση τµηµάτων στο Επαρχιακό δίκτυο ∆. Φιλιατών & ∆. 
Σουλίου», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου και Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-07-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 11042/239/08-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12473/466/08-02-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 05-02-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου 
µέχρι την 31-07-2013, για τους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή, ήτοι: «...λόγω έλλειψης 
πίστωσης και εν συνεχεία λόγω των καιρικών συνθηκών και της φύσεως του έργου, δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόµη οι εργασίες». Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία  εισηγείται την 
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χορήγηση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 31-07-2013, επειδή 
«….οι αναφερόµενοι λόγοι από τον ανάδοχο κρίνονται βάσιµοι και πλέον υπάρχει 
χρηµατοδότηση…».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, σηµείωσε ότι θα πρέπει στις διακηρύξεις να προβλέπεται µεγαλύτερο διάστηµα 
περαίωσης των εργασιών των έργων, σε συνδυασµό µε τις καιρικές συνθήκες του 
χειµώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν µπορούν να εκτελεσθούν εργασίες, ώστε να 
µην απαιτείται η χορήγηση παρατάσεων µε αναθεωρήσεις.   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/143/11-02-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Βελτίωση τµηµάτων στο Επαρχιακό δίκτυο ∆. Φιλιατών & ∆. Σουλίου», 
αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου και Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-07-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
...................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σεµινάριο 
της εταιρείας «Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής», 
που θα διεξαχθεί στην Ηγουµενίτσα, την 25-02-2013. 

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 του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 12793/486/08-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 12805/471/08-02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 442,80 € που αφορά το κόστος συµµετοχής των 
υπαλλήλων: 1)Παπανδρέου Κωνσταντίνου, 2) Κοριτσίδη Ανδρέα του τµήµατος 
Προσωπικού-Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε σεµινάριο της Ο.Τ.S. που θα διεξαχθεί 
την 25/2/2013 στην Ηγουµενίτσα  µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµών». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/144/11-02-2013) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 442,80 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899), που αφορά στο 
κόστος συµµετοχής των υπαλλήλων του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, Παπανδρέου Κωνσταντίνου και Κοριτσίδη Ανδρέα, σε σεµινάριο της εταιρείας 
«Open Technology services – OTS», µε θέµα «Ενιαία Αρχή Πληρωµής», που θα διεξαχθεί 
στην Ηγουµενίτσα, την 25-02-2013. 

� 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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, χρηµατικού ποσού 
στον Αλεξίου Σταύρο του Χρήστου, που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού 
στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση του επιβατικού ΚΗΑ 4851 η οποία δεν 
ολοκληρώθηκε. 

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 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ 12746/472/08-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  12821/472/08-
02-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης που αφορά σε επιστροφή χρηµατικού ποσού στον Αλεξίου Σταύρο του Χρήστου, 
για την εκ παραδροµής καταβολή του στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση του 
επιβατικού ΚΗΑ 4851, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/145/11-02-2013) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 630,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 3199 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
για την επιστροφή χρηµατικού ποσού στον Αλεξίου Σταύρο του Χρήστου, ο οποίος κατέβαλε 
εκ παραδροµής το ανωτέρω ποσό στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση του 
επιβατικού ΚΗΑ 4851,  η οποία δεν ολοκληρώθηκε.   
...................................................................................................................................................  
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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη, για την διακρίβωση, 
την επιθεώρηση και την συντήρηση των µηχανηµάτων του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών 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 αριθµ. 1/25/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκαν οι σχετικές δαπάνες για την πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης 
ποιότητας κατά ISO 9001, του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ 
0899 «Λοιπές Ειδικές Αµοιβές», του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Άρτας) έτους 2013 και Β) εγκρίθηκε η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού 
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συνεργάτη για την Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην εταιρεία «PlanTech Ε.Π.Ε. 
Πληροφορική & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», στο ποσό των € 3.690,00 µε Φ.Π.Α. καθώς 
και η σύναψη της σχετικής συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 1282/08-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12853/474/08-02-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …. Η Υπηρεσία µας 
προκειµένου το ΚΤΕΟ Άρτας   να λάβει  την απαραίτητη πιστοποίηση για να συνεχίσει  την 
λειτουργία του, εισηγείται την ανάθεση παροχής έργου σε εξωτερικό συνεργάτη για την 
διακρίβωση, την επιθεώρηση και την συντήρηση των µηχανηµάτων του, στην εταιρεία 
<<Plan  Tech  Ε.Π.Ε Πληροφορική Κ Συµβουλευτικές Υπηρεσίες>> µε τα ακόλουθα  ποσά 
α)∆ιακρίβωση µηχανηµάτων 1500€ Β)επιθεώρηση µηχανηµάτων 1000€ γ)Συντήρηση  
µηχανηµάτων  500€(τα ανωτέρω ποσά συµπεριλαµβάνουν τον Φ.Π.Α) σύµφωνα και µε την 
αριθµ. 1/25/11-1-2013 Απόφαση  της Οικονοµικής  Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου  µε την 
οποία  ανατέθηκε το έργο του συµβούλου ποιότητας….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/146/11-02-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την διακρίβωση, την 
επιθεώρηση και την συντήρηση των µηχανηµάτων του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην εταιρεία «PlanTech Ε.Π.Ε. Πληροφορική & 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», στην οποία είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών για την Ανάπτυξη 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας (αριθµ. 1/25/11-01-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) και µε τα εξής ποσά: α) € 1.500,00 µε ΦΠΑ για 
διακρίβωση µηχανηµάτων, β) € 1.000,00 µε ΦΠΑ για επιθεώρηση µηχανηµάτων και γ) € 
500,00 για συντήρηση µηχανηµάτων και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «PlanTech Ε.Π.Ε. 
Πληροφορική & Συµβουλευτικές Υπηρεσίες», ως εξωτερικού συνεργάτη για την διακρίβωση, 
την επιθεώρηση και την συντήρηση των µηχανηµάτων του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, µε τα ανωτέρω ποσά, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ 0899 «Λοιπές Ειδικές Αµοιβές», του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) έτους 2013, σύµφωνα µε την αριθµ. 1/25/11-01-2013 
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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2013 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 έντεκα (11) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12688/470/08-02-2013 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, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση προµήθειας βάσης επαναφόρτισης των αισθητήρων πίεσης και κάρτας µε 
κεραία για την κονσόλα, συνοδευόµενη από τρία αισθητήρια του οίκου MAHA, για τις 
ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 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 εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 13325/2286/11-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13344/475/11-02-
2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …. 
Παρακαλούµε για την έγκριση ποσού 4526.4 € που αφορά στην προµήθεια βάσης 
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επαναφόρτισης των αισθητήρων πίεσης και κάρτα µε κεραία για την κονσόλα 
συνοδευόµενη από τρία αισθητήρια του οίκου MAHA. Η δαπάνη είναι σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 1329 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου.….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 6/147/11-02-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια βάσης επαναφόρτισης των αισθητήρων πίεσης και κάρτας µε κεραία 
για την κονσόλα, συνοδευόµενη από τρία αισθητήρια του οίκου MAHA, για τις ανάγκες του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, από την 
εταιρεία µε την επωνυµία «Στασινός Ο.Ε., Μηχανολογικός Εξοπλισµός – ∆ιακριβώσεις», µε 
ποσό δαπάνης € 3.680,00 πλέον ΦΠΑ (ήτοι € 4.526,40 µε ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072, ΚΑΕ 1329 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) 
και  

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία µε την επωνυµία «Στασινός Ο.Ε., 
Μηχανολογικός Εξοπλισµός – ∆ιακριβώσεις», για την προµήθεια του ανωτέρω συστήµατος για 
τις ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
µε ποσό δαπάνης € 3.680,00 πλέον ΦΠΑ (ήτοι € 4.526,40 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. Ιωάννου Αθηνά,  

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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