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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/22-02-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου 
του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 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. 
16584/622/20-02-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-
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 του από 20-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας της επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «∆ιευθέτηση 
όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισµού € 50.000,00  µε ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

2. Έγκριση του από 05-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ανοιχτής δηµοπρασίας για 
την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς 
Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισµού  € 85.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», 
προϋπολογισµού  220.000,00  € µε ΦΠΑ. 
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4. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-04-2013. 

5. Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012, 
για το πρόγραµµα Αγροτικός Εξηλεκτρισµός της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

6. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/13-02-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου επαναληπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013 και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού 
χρώµατος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράµµιση του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ.  

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

9. Έγκριση τροποποίησης και αναπροσαρµογής δροµολογίων για τη µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το 
σχολικό έτος 2012-2013. 

10. Έγκριση δαπανών για έκτακτες εργασίες καθαριότητας, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

11. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συµβολαίου συντήρησης και υποστήριξης του 
προγράµµατος «eCM - Προκοστολόγηση» µελετών για Η/Υ της εταιρείας ACE HELLAS, για τις 
ανάγκες του συνόλου των αδειών χρήσης που λειτουργούν στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

12. Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση σε δύο (2) εφηµερίδες, ανακοίνωσης για την πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού, για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων. 

13. Έγκριση δαπανών α) για την προµήθεια υλικών ∆ειγµατοληψίας ειδών Τροφίµων, ποτών και 
καυσίµων και β) για τη µεταφορά των δειγµάτων προς εξέταση στις αρµόδιες διαπιστευµένες 
Χηµικές Υπηρεσίες, για τις ανάγκες του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
έτος 2013. 

14. Έγκριση µετακίνησης της Μαυριά Αλεξάνδρας, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για την παρουσίαση συστήµατος υποστήριξης της διαδικασίας 
µεταφοράς µαθητών, από στελέχη του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

15. Έγκριση µετακίνησης της Κατωγιάννη Ειρήνης, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της στο 
σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Auditing), 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

16. Έγκριση µετακίνησης του Γενικού ∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη ενηµέρωσης και 
συντονισµού στο Υπουργείο Υγείας, µε θέµα τα προγράµµατα έγκαιρης καταπολέµησης 
κουνουπιών, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

17. Έγκριση µετακίνησης του Γενικού ∆/ντη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Βαγενά Ευάγγελου, 
στην Αθήνα, για συζήτηση επί υπηρεσιακών θεµάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τις ∆/νσεις Τιµών και Παροχής Υπηρεσιών και 
Μέτρων και Σταθµών (καυσίµων) του Τοµέα Εµπορίου, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2013 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

18. Έγκριση µετακίνησης της Καµπέρη Σπυριδούλας, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα: «Επίσηµος έλεγχος 
στον τοµέα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα», που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 25/02/2013 έως 
27/02/2013.  
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19. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Μαυριά Αλεξάνδρας, Τσεπέλη Ιωάννη και Χάµου Νικόλαου στη Θεσσαλονίκη από 28-02-2013 έως 
01-03-2013, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την παρακολούθηση σεµιναρίου, σχετικά µε την 
παρουσίαση & ανάλυση της νέας ισχύουσας νοµοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν τις 
προµήθειες του ∆ηµοσίου, καθώς και τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Αγαθών & Υπηρεσιών, που 
διοργανώνει η «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.». 

20. Έγκριση των Πρακτικών Ι/21-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/12-02-2013 
(έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις προβολής των 
αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια 
προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

21. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-01-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προστατευτικά 
Στηθαία - Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
220.000,00 µε ΦΠΑ. 

22. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από 
πληµµύρες στο Τ.∆. Πλαισίου», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ 

23. Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του Λάµπρου 
Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, β) της µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του Λάµπρου 
Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και γ) της µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένστασης του Λιάνου 
Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου 
Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. πρωτ. 
15779/593/18-02-2013 γνωµοδότησης του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

24. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη 
µειοδότη του προγράµµατος καταπολέµηση κοινών και ανωφελών κουνουπιών, έτους 2013 στην 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

25. Έγκριση παράτασης συµβάσεως µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

26. Έγκριση συµµετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στη συνδιοργάνωση του  ALL 
STAR GAME στο VOLLEY Γυναικών 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών. 

27. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του σε σύσκεψη µε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού και έγκριση σχετικών δαπανών.  

28. Έγκριση µετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ. 

29. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια 50 µπλοκ διαταγής πορείας για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

30. Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 276/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσπρωτίας. 

31. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζηµιάς τεχνικού της οδού Παπαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 
µε ΦΠΑ. 

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς τµήµατος 
της 5ης επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς - Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας «Στίβος – Μ. 
Παπανικολάου Ε.Ε.», µέχρι την 30-06-2013. 

33. Έγκριση παράτασης της σύµβασης του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού 
Πρέβεζας», αναδόχου Χριστίνας Παπακώστα, µέχρι την 30-04-2013. 
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34. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση 
του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013. 

35. Έγκριση προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισµού της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

36. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

37. Κατανοµή εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

38. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση Φιλοξενίας του Site της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2013. 

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

40. Έγκριση του από 13-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ανοιχτής δηµοπρασίας για 
την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, 
Ανήλιο - Χαλίκι», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

41. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την εκτέλεση 
του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2013, στην Π.Ε. Άρτας. 

42. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την προµήθεια 
ειδών Μελανών Εκτυπωτών - FAX και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της 
Π. Ε. Άρτας. 

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

44. Έγκριση µετακίνησης της Τάσιου Μαρίας, Προϊσταµένης του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της 
Π.Ε. Άρτας και της Μπακάλη Βασιλικής, υπαλλήλου του ιδίου Τµήµατος στη Θεσσαλονίκη, για 
συµµετοχή σε επιµορφωτικό πρόγραµµα της Ο.Τ.S. από 04/03/2013 έως και 07/03/2013 µε θέµα 
«Κλείσιµο χρήσης Γενικής Λογιστικής – ∆ηµόσιας Λογιστικής – Αναλυτική Λογιστική» και έγκριση 
των σχετικών δαπανών.  

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

1. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 22-
02-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

2. Τροποποίηση της αριθµ. 36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκριση 
ανάθεσης νέων δροµολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταµένων, για τη µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το 
σχολικό έτος 2012-2013. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του από 20-12-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας της επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων «∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισµού € 
50.000,00  µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 76238/3112/29-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «∆ιευθέτηση 
όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ 

7. Την αριθµ. 29/1158/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
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επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 88979/8773/04-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 86857/8590/28-09-2012 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.  

8. Την αριθµ. 35/1429/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-11-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, η 
οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση 
προσφοράς και Β) ορίσθηκε η 20η ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, ως νέα 
ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 
παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει 
της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

9. Το αριθµ. πρωτ. 13731/1329/12-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14357/493/13-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα: 

Α) Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 20-
12-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το 
οποίο η Επιτροπή «…. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και 
ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς βρέθηκαν τρεις προσφορές που δεν πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης για 
τους παρακάτω λόγους: i) Στον Φάκελο δικαιολογητικών της Ε.Ε. µε την επωνυµία 
«ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» δεν υπήρχε η απαιτούµενη από την διακήρυξη εγγυητική 
συµµετοχής. ii) Στον Φάκελο δικαιολογητικών της Ε.Ε. µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΖΟΒΑΡΑΣ» δεν υπήρχε η προβλεπόµενη από την διακήρυξη φορολογική ενηµερότητα. 
iii) Στον Φάκελο δικαιολογητικών της Ε.Ε. µε την επωνυµία «ΤΣΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» η 
προβλεπόµενη από την διακήρυξη φορολογική ενηµερότητα δεν ήταν έγκυρη. Οι 
παραπάνω προσφορές κρίθηκαν από την επιτροπή απαράδεκτες. Η επιτροπή διαγωνισµού 
αναδεικνύει µειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ» 
που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 21.138,22 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 
48,00%...».  

Β) Το από 06-02-2013 Πρακτικό κλήρωσης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, µεταξύ ίσων προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το 
οποίο, στη 2η θέση της σειράς κατάταξης, κατατάσσεται η εργοληπτική επιχείρηση «Ν. 
Μπαδήµας & Σία Ο.Ε.», στην 3η θέση κατατάσσεται η εργοληπτική επιχείρηση «Ιωάννης 
Σταύρου», στην 5η θέση κατατάσσεται η εργοληπτική επιχείρηση «Ιωαν. & Αλεξ. Ν. 
Γέροντας Ο.Ε.» και στην 6η θέση κατατάσσεται η εργοληπτική επιχείρηση «Κώτσης 
Κωνσταντίνος».   

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, τόνισαν ότι, µε δεδοµένη τη σηµασία του έργου για την 
περιοχή, και την αρκετά µεγάλη έκπτωση που επιτεύχθηκε στο διαγωνισµό, πρέπει να 
επισηµανθεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου και της επίβλεψής του.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/148/22-02-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
«∆ιευθέτηση όµβριων 9ης Ε.Ο. εντός της Τ.Κ. Κοπάνης», προϋπολογισµού € 50.000,00  µε 
ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ», που 
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προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 21.138,22 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και µέση έκπτωση 48,00% 
και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (48,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
29/1158/10-10-2012 και  35/1429/07-12-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση του, για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των 
Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να 
διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε 
θέση, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για να µην 
υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση 
του κόστους κατασκευής των έργων.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του από 05-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού προς Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισµού  
€ 85.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αρ. 105704/4257/21-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
οδού προς Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισµού 85.000,00 € µε τον 
Φ.Π.Α.  

7. Την αριθµ. 36/1474/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 111293/11113/12-12-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 105725/10582/03-12-2012 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 14848/1407/14-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14872/539/14-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 05-02-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
«….Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά µειοδοσίας αρχίζοντας 
από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή του 
προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς και αφού 
βρήκαµε ότι αυτά έχουν καλώς, η επιτροπή διαγωνισµού ανέδειξε µειοδότη τον 
Κωνσταντίνο Τσουµάνη που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 39.681,78 χωρίς τον Φ.Π.Α. 
και έκπτωση 43%...».  

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, τόνισαν ότι, µε δεδοµένη τη σηµασία του έργου για την 
περιοχή, και την αρκετά µεγάλη έκπτωση που επιτεύχθηκε στο διαγωνισµό, πρέπει να 
επισηµανθεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου και της επίβλεψής του. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/149/22-02-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς 
Σταυράκι – κατασκευή πλακοσκεπούς», προϋπολογισµού  € 85.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο 
Κωνσταντίνος Τσουµάνης, που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 39.681,78 χωρίς τον 
Φ.Π.Α. και έκπτωση 43% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Κωνσταντίνο Τσουµάνη, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη 
(43,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας.   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος 
Καβαλλαρίου», προϋπολογισµού  220.000,00  € µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 4193/194/15-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», προϋπολογισµού 220.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16061/1422/15-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15292/550/15-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 18242/770/28-01-2013 απόφαση της ∆/νσης 
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Τεχνικών Έργων Π. Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της 
∆.Τ.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/150/22-02-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», 
προϋπολογισµού € 220.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π. Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 15061/1422/15-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 18242/770/28-01-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου 
εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-04-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 16160/1536-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 16250/613/19-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 29/01/2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-4-2013 λόγω 
των καιρικών συνθηκών και σύνταξης ΑΠΕ. Η Υπηρεσία σηµειώνει τα εξής: «…Μέχρι 
σήµερα έχει κατασκευαστεί ποσοστό ≈ 40% του συµβατικού τεχνικού αντικειµένου του 
έργου, ήτοι: • Κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου • Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισµού 
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(αντλητικό συγκρότηµα, ηλεκτρικός πίνακας), ενώ αποµένουν: • Η κατασκευή του 
καταθλιπτικού αγωγού από την γεώτρηση µέχρι την ρυθµιστική δεξαµενή του δικτύου 
ύδρευσης Παµβώτιδας στο Τ.∆. Λογγάδων, που καθυστέρησε εν µέρει εξαιτίας των 
παρατεταµένων βροχοπτώσεων, και πρόκειται να ολοκληρωθεί άµεσα. • Η ηλεκτροδότηση 
του οικίσκου του αντλιοστασίου, που παρουσιάζει σηµαντικές καθυστερήσεις από τη 
∆Ε∆∆ΗΕ. • Η σύνταξη, υποβολή και έλεγχος των υπολειποµένων οριστικών επιµετρήσεων 
του έργου και εν συνεχεία η σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. για το οικονοµικό κλείσιµο του 
φακέλου του έργου. Τους παραπάνω λόγους αναφέρει και ο ανάδοχος στην από 28-1-
2013 αίτησή του ζητώντας παράταση προθεσµίας περαίωσης µέχρι την 30-4-2013. Η ∆/σα 
Υπηρεσία θεωρεί ότι το έργο µπορεί να ολοκληρωθεί εντός της αιτούµενης προθεσµίας 
περαίωσης και έχοντας υπόψη την προέγκριση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου µε αρ.πρ.477/19-2-13, εισηγείται την χορήγηση 1ης παράτασης 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά 2 µήνες, ήτοι µέχρι την 30-4-2013 µε αναθεώρηση 
(σύµφωνα µε το άρθρο 48§8 του Ν.3669/08), διάστηµα στο οποίο δύναται να ολοκληρωθεί 
η εργολαβία». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/151/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-04-2013, µε αναθεώρηση, διάστηµα στο οποίο 
δύναται να ολοκληρωθεί η εργολαβία, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 477/19-02-2013 
έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου 
µέσω της παράτασης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης αυτής, σε 30-04-2013 από 23-02-
2013. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012, 
για το πρόγραµµα Αγροτικός Εξηλεκτρισµός 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 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, τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε 
τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
13877/404/13-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13888/481/13-02-2013 στον φάκελο 
3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την 4208/205/15-01-2013  
Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου ¨Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ορισµός αποφαινοµένων 
οργάνων  εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 180.000 Ευρώ  σε βάρος των πιστώσεων  του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ030000 12 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αγροτικός Εξηλεκτρισµός Π.Ε. Ιωαννίνων). Προτείνουµε την  
έγκριση κατανοµής του ποσού  των 61.713,93 σε βάρος των πιστώσεων του ως άνω έργου, για την 
πληρωµή του προγράµµατος Αγροτικός Εξηλεκτρισµός  Π. Ε. Ιωαννίνων έτους  2011.». Στην 
εισήγηση επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής Αγροτικού Εξηλεκτρισµού και 
αναλυτικός Πίνακας των Πρακτικών ∆ιαπίστωσης Κατασκευής Έργων Αγροτικού Εξηλεκτρισµού. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/152/22-02-2013) 

Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα 
κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αγροτικός Εξηλεκτρισµός Π.Ε. 
Ιωαννίνων), συνολικού προϋπολογισµού € 180.000,00 την κατανοµή ποσού € 61.713,93 για την 
πληρωµή του Προγράµµατος Αγροτικός Εξηλεκτρισµός Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011, σύµφωνα µε τον 
κατωτέρω πίνακα: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
 
Αριθµ.   

Εγκαταστάσεων 

Α
ρ
ιθ
µ
ό
ς 

Π
ρ
α
κ
τι
κ
ο
ύ

 

Αρδευτικ
. 

Λοιπά 
Φορτία 

Έκταση 
στρεµ. ή 

τ.µ. 

Π
ο
σ
ο
σ
τό

 
Π
α
ρ
α
λ
α
β
ή
ς 

Συνολική 
∆απάνη 
Ηλεκτ/σης                 

€                            

∆απάνη 
∆ΕΗ  €                                                            

∆απάνη 
Παραγωγού  

€ 

Πληρωµή 
∆.Ε.                             

€ 

Υ
π
ό
λ
ο
ιπ
ο

 
Μ
ερ
ικ
ή
ς 

Π
α
ρ
α
λ
α
β
ή
ς 

Π
α
ρ
α
τη
ρ
ή
σ
ει
ς 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1      1 2409 100% 23938,59 11251,14 4787,72 7899,73     

2   1 1582,8 100% 13453,19 6323 2690,64 4439,55     

3   1 199 100% 4422,71 2078,67 884,55 1459,49     

4   1 300 100% 3897,48 1831,82 779,5 1286,16     

5   14 222 100% 7457,87 3505,2 1491,57 2461,1     

6   14 300 100% 10773,97 5063,77 2154,79 3555,41     

7   13 200 100% 13830,53 5304,14 2766,11 5760,28     

8   13 200 100% 9408,56 4422,02 1881,71 3104,83     

9   21 355 100% 9805,04 4608,37 1961,01 3235,66     

10   15 340 100% 3138,02 1474,87 651 1012,15     

11   1 250 100% 31811,06 6629,26 9276,27 15905,53 100%   

12   24 761,5 100% 23188,09 6506,87 5087,17 11594,04     

13                     

ΣΥΝΟΛΟ 155125,11 58999,13 34412,04 61713,93     

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/13-02-2013 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
επαναληπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των 
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013 και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 27/1081/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε συλλογή σφραγισµένων προσφορών, και µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των 
αναγκών των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 
2013, προϋπολογισµού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459 (για τα µηχανήµατα) και ΕΦ 073  ΚΑΕ 1511 (για τα αυτοκίνητα) του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) Β) εγκρίθηκε δαπάνη για τη δηµοσίευση 
σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του ως άνω διαγωνισµού και Γ) 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής, του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού. 
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7. Την αριθµ. 4/69/28-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία: Α) εγκρίθηκε το 
Νο1/21-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, ο οποίος και µαταιώθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 21 παρ. η) του Π.∆. 118/2007 και Β) εγκρίθηκε η επανάληψή του, καθώς και η 
σχετική δαπάνη για τη δηµοσίευση σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του 
επαναληπτικού διαγωνισµού. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 14932/1249/14-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15052/544/15-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένο το Πρακτικό Νο1/13-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού 
διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω Πρακτικό Νο1/13-02-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας 

λιπαντικών 

 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 13η του µηνός Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 
π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στο υπ΄ αριθµ. 
232 γραφείο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού 
προµήθειας λιπαντικών. 

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

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

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

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

1/ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ και 

2/ ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, προέβη στην αποσφράγιση των κυρίως 
φακέλων των προσφορών, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των οποίων, 
διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω, κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, προέβη, στη συνέχεια, στην αποσφράγιση των 
φακέλων των Τεχνικών Προσφορών και από τον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων τους, προέκυψε ότι 
έχουν προσκοµίσει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, καθώς και ότι καλύπτουν τις ελάχιστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, που απαιτούνται από τη σχετική ∆ιακήρυξη. 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών τους και από τον 
έλεγχό τους, διαπιστώθηκε ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ προσφέρει την τιµή των 31.072,50 € και 
η ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. την τιµή των 32.001,00 €, για το σύνολο των ζητούµενων λιπαντικών, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., οι οποίες βρίσκονται κάτω από τα όρια του 
προϋπολογισµού της διακήρυξης. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή, αφού προέβη σε διαλογική συζήτηση, αποφάσισε οµόφωνα, 
για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, να εισηγηθεί : 

Α) την κατακύρωση του διαγωνισµού, υπέρ του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ, και στην τιµή των 
31.072,50 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για το σύνολο των ζητούµενων 
λιπαντικών και για παράδοση τους, ελεύθερων, στις εγκαταστάσεις του συνεργείου των αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου (Καρδαµίτσα), σε 
οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί, διότι η προσφορά του είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά. 
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Β) στην περίπτωση που, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο, που θα διενεργηθεί από την 
υπηρεσία, προκύψει ότι τα λιπαντικά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 176/1994 Υπουργικής 
Απόφασης και είναι ακατάλληλα για χρήση, ο προµηθευτής να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 118/07 και να του υποβληθούν οι προβλεπόµενες, από το νόµο, κυρώσεις. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι κλείνει το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω : 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Πρόχειρος διαγωνισµός 13-02-2013) 
                                                                                                                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ     
        

    
ΤΣΑΚΑΝΕΛΗΣ Ν. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 

Α/Α TYΠΟΣ-
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛ. 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 SΑΕ-10/40   1.000 4,87 4.870,00 2,60 2.600,00 

2 SΑΕ-20/50 API: SG 5.000 2,10 10.500,00 2,68 13.400,00 

3 SAE-80/90  API: GL-1 500 1,95 975,00 3,27 1.635,00 

4 Αντιπαγωτικά 
Πετρελαίου 

1 lt αντιπαγ./1000 lt 
diesel 150 5,50 825,00 5,43 814,50 

5 Γράσο Με βάση λιθίου NLGI-2 200 3,90 780,00 3,32 664,00 

6 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ATF 200 DEXRON II 1.000 3,40 3.400,00 3,19 3.190,00 

7 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ISO-68 DIN 51524 HL 4.000 1,82 7.280,00 2,18 8.720,00 

8 Αντιψυκτικά 
Με βάση την 
αιθυλενογλυκόλη 
(αδιάλυτο) SAE J-1034 

500 2,80 1.400,00 1,02 510,00 

9 Υγρά 
Μπαταριών   50 0,30 15,00 0,19 9,50 

10 Υγρά φρένων DOT-4 SAE J-1703 150 1,65 247,50 1,52 228,00 

11 Στουπί   200 3,90 780,00 1,15 230,00 

 ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς 
Φ.Π.Α.)    31.072,50  32.001,00 

        
                              Στις παραπάνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α (23%) 

                             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/153/22-02-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Νο1/13-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων 
και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, σύµφωνα µε το οποίο 
(ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
συµµετεχόντων, ήτοι των α) ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ και β) ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., από τον 
οποίο προέκυψε ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα σύµφωνα µε τη διακήρυξη δικαιολογητικά, προχώρησε 
στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών και από τον έλεγχο των τεχνικών 
στοιχείων τους, προέκυψε ότι έχουν προσκοµίσει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, καθώς και ότι 
καλύπτουν τις ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές, που απαιτούνται από τη σχετική ∆ιακήρυξη. Στη 
συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών, από τον 
οποίο διαπιστώθηκε ότι η προσφορά του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ, µε ποσό € 31.072,50 µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο των ζητούµενων λιπαντικών, είναι κάτω 
από το όριο του προϋπολογισµού της διακήρυξης και η πιο συµφέρουσα οικονοµικά, και εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στον ως άνω µειοδότη. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, σύµφωνα µε το Νο1/13-02-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον ΧΡΗΣΤΟ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ, ο οποίος έχει υποβάλλει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, έχει προσκοµίσει τα απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, τα οποία καλύπτουν τις 
ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές, που απαιτούνται από τη σχετική ∆ιακήρυξη, η δε οικονοµική του 
προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά και δεν υπερβαίνει το όριο του προϋπολογισµού της 
διακήρυξης, και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 31.072,50 µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. για το σύνολο των ζητούµενων λιπαντικών και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΧΡΗΣΤΟ Ν. ΤΣΑΚΑΝΕΛΗ, για την 
προµήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε ποσό € 31.072,50 πλέον ΦΠΑ για το σύνολο 
των ζητούµενων λιπαντικών που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 (για τα µηχανήµατα) 
και ΕΦ 073  ΚΑΕ 1511 (για τα αυτοκίνητα) του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) και για παράδοση τους, ελεύθερων, στις εγκαταστάσεις του 
συνεργείου των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Καρδαµίτσα), σε οποιαδήποτε ποσότητα ζητηθεί,  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου 
αλκυδικού  χρώµατος και υαλοσφαιρίδια για τη διαγράµµιση του οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 15649/703/18-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16259/615/19-02-2013 στον φάκελο 2/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Εισηγούµεθα να εγκρίνετε την 
προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού  χρώµατος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων 
αντανάκλασης) για τη διαγράµµιση του εθνικού και του επαρχιακού οδικού δικτύου της 
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Περιφέρειας Ηπείρου .. Οι προδιαγραφές που πρέπει να έχει το αλκυδικό χρώµα είναι οι 
εξής: 1.Παραγοντας φωτεινότητας > 0,85 2. Χρωµατικές συντεταγµένες  χ,ψ που θα 
πρέπει να ορίζουν σηµεία που βρίσκονται µέσα στην προβλεπόµενη (πίνακα 2 της ΕΝ 
1871:2000) 3. Καλυπτική ικανότητα >85% 4.Επίδραση ασφάλτου ∆β=0,05(κατηγορία BR2 
πινακ 4 της ΕΝ 1871:2000 5.Ιξώδεις σε KREBS-UNITS  25 C apo 75-80 K.U. 6. Χρόνος 
ξήρανσης <20 λεπτά 7. Αντοχή στο νερό. Επίσης δεν θα πρέπει να παρουσιάζει απώλεια 
πρόσφυσης ξεφλουδίσµατα η  άλλες αλλοιώσεις Όλες τις προδιαγραφές που ζητάµε θα τις 
εξετάσουµε στέλνοντας δείγµα στο ΥΠΟΜΕ∆Ι στην ∆/νση Ποιότητας. Επειδή η δαπάνη 
αγοράς ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ΕΥΡΩ µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ θα γίνει 
διαγωνισµός µε ευθύνη του τµ Προµηθειών της Γεν. ∆.νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  
∆/νσης Οικονοµικού. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 071 µε κωδικό 
αριθµό εξόδου 9459  σε βάρος των πιστώσεων του έργου " Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου 
Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου " της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/154/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου 
αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιρίδια για τη διαγράµµιση του οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, για τη 
διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε µηχάνηµα διαγράµµισης και προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας, ποσού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας8ιάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
14943/665/15-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15937/599/19-02-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχηµα. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, και µε δεδοµένο ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαχειριστική 
περίοδος του 2013, χωρίς ακόµη να έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα 
που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 
Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους 
δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, επανέφεραν το αίτηµά τους, περιλαµβάνοντας 
πλέον και το έτος 2012. Στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/155/22-02-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και για εργασίες 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου 
Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» 
(ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459): 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ - 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 KHY9111 EΠIBATIKO ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ-ΣΙΛΑΝΣΙΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ 300,00 369,00 

2 ΚΗΙ7411 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1.050,00 1.291,50 

3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ   
∆ΥΟ ΒΑΝΕΣ 1'' - ΠΛΑΣΤΙΚH 
ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 2''- 
ΗΛΕΚΤΡΟΒAΝΑ 

180,00 221,40 

4 ΚΥ9072 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΒΑΣΗΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ-ΦΙΛΤΡΑ 
ΑΕΡΟΣ-ΛΑ∆ΙΟΥ 

330,00 405,90 

5 ΜΕ 121960 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ & 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΕΒΙΕ-ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΥ 

870,00 1.070,10 

6 ΜΕ103974 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ-ΤΡΟΜΠΑ 
ΦΡΕΝΩΝ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΛΑ∆ΙΟΥ-
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

620,00 762,60 

7 ΜΕ 123706 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΞΥΓΟΝΑ-ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΑ 650,00 799,50 

8 ΜΕ121957 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ-
ΚΟΥΒΑΣ 2.850,00 3.505,50 

9 ΜΕ121950 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΤΟΚΟΥΒΕΡΤΟ-
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΠΛΗΡΕΣ 2.564,00 3.153,72 

10 ΜΕ 123720 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 13,5*22,5 ΤΕΜΑΧ 2 820,00 1.008,60 

11 ΜΕ 121975 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ-
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 450,00 553,50 

12 KHY9135 ΡΥΜΟΥΚΛΟ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ-
ΠΛΥΣΙΜΟ 240,00 295,20 

13 ΜΕ 123701  
ΦΡΕΖΑ-
ΧΙΟΝΙΟΥ 

ΚΟΜΠΛΕΡ-ΡΟΥΛΜΑΝ ΦΡΕΖΑΣ 4.850,00 5.965,50 

14 ΜΕ 121963 ΠΡΟΩΘΗΤHΡΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡ-ΛΑ∆ΙΟΥ-ΡΟΥΛΜΑΝ 1.980,00 2.435,40 
15 ΜΕ 121960 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 6 225*75*16 1.000,00 1.230,00 

16 ΜΕ 103974 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ-ΦΙΛΤΡΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 545,00 670,35 

17 ΚΥ7890  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΑΣΜΑΝ – ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ -ΨΑΛΙ∆ΙΑ 750,00 922,50 

18 KY6661 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 250,00 307,50 

    ΣΥΝΟΛΟ   20.299,00  24.967,77 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση τροποποίησης και αναπροσαρµογής δροµολογίων για τη µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Τις αριθµ. 29/1196/10-10-2012, 30/1231/24-10-2012, 35/1436/07-12-2012, 3/54/22-01-
2013 και 5/124/05-02-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης νέων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών και τροποποίησης των υφισταµένων, για να καλύψουν 
τις νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών. 

14. Την υπ’ αριθµ. 13705/1165/12-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί 
τροποποίησης – αναπροσαρµογής δροµολογίων του Κολόκα Βασιλείου. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
16302/1339/19-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16519/618/20-02-2013 στον 
φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται, βάσει της αριθµ. 
13705/1165/12-02-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, την τροποποίηση – 
αναπροσαρµογή των δροµολογίων του Κολόκα Βασιλείου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/156/22-02-2013) 
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Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2012-2013 και ειδικότερα, λαµβάνοντας 
υπόψη τις νέες ανάγκες που προέκυψαν για τη µεταφορά µαθητών, µε αποτέλεσµα πολλά 
από τα υφιστάµενα δροµολόγια να έχουν τροποποιηθεί-αναπροσαρµοστεί, προς εξυπηρέτηση 
των µαθητών που χρήζουν µεταφοράς, καθώς και την ανάγκη για την άµεση και ασφαλή 
µεταφορά των µαθητών, που κατοικούν µακριά από την έδρα του σχολείου τους, στο σχολείο 
που οφείλουν να φοιτούν και αντίστροφα, για το σχολικό έτος 2012-2013 και σύµφωνα µε τη 
σχετική αριθµ. 13705/1165/12-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,  

Εγκρίνει την τροποποίηση του κάτωθι δροµολογίου µεταφοράς µαθητών, ως εξής: 

Α) Το δροµολόγιο που µέχρι 31-01-2013 εκτελούσε ο Κολόκας Βασίλειος, για τη µεταφορά 
πέντε µαθητών, από Μολυβδοσκέπαστο-Μύλοι Μπουραζανίου-Μάζι τριπλή επιστροφή για 
Μπουραζάνι -Ηλιόρραχη 12:15 µ.µ.- Αετόπετρα 13:15 µ.µ. & Μολυβδοσκέπαστο 16:00 µ.µ. 
στη  Κόνιτσα (1ο 6/θ-2ο 6/Θ-3ο 6/θ ∆ΗΜ –ΝΗΠ),  

από την 01-02-2013 διαµορφώνεται µε διπλή επιστροφή το µεσηµέρι, προς Μπουραζάνι -
Ηλιόραχη 12:15 µ.µ. & Μολυβδοσκέπαστο 16:00 µ.µ. στη  Κόνιτσα (1ο 6/θ-2ο 6/Θ/θ ∆ΗΜ –
ΝΗΠ) και τα χιλιόµετρα από 80 χλµ θα αναπροσαρµοστούν στα 69 χλµ η δε ηµερήσια 
αποζηµίωση θα µειωθεί από 94,93 €  στα 83,33 €. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ7Λ9-ΤΚΒ



 - 28 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση δαπανών για έκτακτες εργασίες καθαριότητας, για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

4. 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». 

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

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
16287/1338/19-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16518/617/20-02-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα εξής: «Εισηγούµαστε  την 
έγκριση δαπάνης για έκτακτες εργασίες καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Ηπείρου και εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία 
καθαρισµού και µέχρι του ποσού των 6.000 € πλέον ΦΠΑ, στην ανάδοχο εταιρεία 
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NOVOGLANZ   Ε.Π.Ε., που προέκυψε από το σχετικό διαγωνισµό για την καθαριότητα 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και των υπηρεσιών της εκπαίδευσης. Η δαπάνη 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ.072 (ΚΑΕ 0871).». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 7/157/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 6.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για έκτακτες εργασίες καθαριότητας των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  οι οποίες θα διενεργηθούν από την ανάδοχο εταιρεία NOVOGLANZ 
Ε.Π.Ε., µειοδότρια του σχετικού διαγωνισµού για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου και των Υπηρεσιών της εκπαίδευσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό και µε συνεργεία στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να µην υφίσταται 
ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συµβολαίου συντήρησης και υποστήριξης 
του προγράµµατος «eCM - Προκοστολόγηση» µελετών για Η/Υ της εταιρείας ACE 
HELLAS, για τις ανάγκες του συνόλου των αδειών χρήσης που λειτουργούν στη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64808/6250/13-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 14873/540/14-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 1.076.25 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση του ετήσιου 
συµβολαίου συντήρησης και υποστήριξη του προγράµµατος «eCM - Προκοστολόγηση» 
µελετών για Η/Υ της εταιρείας ACE HELLAS, για το σύνολο των αδειών χρήσης που 
λειτουργούν στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην εισήγηση, προσφορά. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/158/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη € 1.076.25 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση του ετήσιου συµβολαίου 
συντήρησης και υποστήριξη (περίοδος από 1/1/2013 έως 31/12/2013) του προγράµµατος 
«eCM - Προκοστολόγηση» µελετών για Η/Υ, της εταιρείας ACE HELLAS, για το σύνολο των 
αδειών χρήσης που λειτουργούν στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1723 προϋπολογισµού έτους 
2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση σε δύο (2) εφηµερίδες, ανακοίνωσης για την 
πρόσληψη εποχικού προσωπικού, για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 1881/12-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13751/479/12-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 200,00 €, προκειµένου να 
καλυφθούν τα έξοδα δηµοσίευσης ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού 
προσωπικού σε δύο Τοπικές εφηµερίδες. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/159/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 200,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για τη δηµοσίευση 
ανακοίνωσης που αφορά στην πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε δύο Τοπικές 
εφηµερίδες. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπανών α) για την προµήθεια υλικών ∆ειγµατοληψίας ειδών Τροφίµων, 
ποτών και καυσίµων και β) για τη µεταφορά των δειγµάτων προς εξέταση στις 
αρµόδιες διαπιστευµένες Χηµικές Υπηρεσίες, για τις ανάγκες του Τµήµατος Εµπορίου 
και Τουρισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων, έτος 2013. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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 Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 548/18-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15834/596/18-02-2013 
στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης: α) 
για την προµήθεια υλικών ∆ειγµατοληψίας ειδών Τροφίµων, ποτών και καυσίµων και β) 
για τη µεταφορά των δειγµάτων προς εξέταση στις αρµόδιες διαπιστευµένες Χηµικές 
Υπηρεσίες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/160/22-02-2013) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για τις ανάγκες του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της 
∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων ΕΦ και 
ΚΑΕ του προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ως εξής:  

Α) δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την προµήθεια υλικών ∆ειγµατοληψίας ειδών Τροφίµων, 
ποτών και καυσίµων (γυάλινα βάζα, µπουκάλια κενά, λαδόκολλες κερί κτλ), σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 1699 και  

Β) δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών µεταφοράς δειγµάτων προς 
εξέταση στις αρµόδιες διαπιστευµένες Χηµικές Υπηρεσίες, βάσει Πρωτοκόλλων 
Συνεργασίας, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0829. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση µετακίνησης της Μαυριά Αλεξάνδρας, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για την παρουσίαση συστήµατος υποστήριξης 
της διαδικασίας µεταφοράς µαθητών, από στελέχη του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) 
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 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 13071/1113/11-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 13346/476/11-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Μαυριά Αλεξάνδρας, στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2013, για 
την παρουσίαση συστήµατος υποστήριξης της διαδικασίας µεταφοράς µαθητών, από 
στελέχη του Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 13071/1113/11-02-2013 
εισήγησης του Τµήµατος Προµηθειών και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης της 
υπαλλήλου Μαυριά Αλεξάνδρας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 11-02-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/161/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της υπαλλήλου  του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Μαυριά Αλεξάνδρας, στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2013, για την παρουσίαση 
συστήµατος υποστήριξης της διαδικασίας µεταφοράς µαθητών, από στελέχη του Ινστιτούτου 
Μεταφορών (ΙΜΕΤ), καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 87,78 για την κάλυψη των 
δαπανών των οδοιπορικών εξόδων της υπαλλήλου, (ηµερήσια αποζηµίωση και µετακίνηση) η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση µετακίνησης της Κατωγιάννη Ειρήνης, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της στο σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Auditing), 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
554/14-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14733/505/14-02-2013 στον φάκελο 
3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, Κατωγιάννη Ειρήνης, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της στο σεµινάριο 
του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Auditing), 
από 18-02-2013 έως 22-02-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 554/14-02-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης της Κατωγιάννη Ειρήνης, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 11-02-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/162/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, Κατωγιάννη Ειρήνης, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή της στο σεµινάριο 
του ΕΦΕΤ µε θέµα «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP Auditing), από 
18-02-2013 έως 22-02-2013 καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης αυτής, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 
2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 291 ΚΑΕ 5244. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση µετακίνησης του Γενικού ∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
σύσκεψη ενηµέρωσης και συντονισµού στο Υπουργείο Υγείας, µε θέµα τα 
προγράµµατα έγκαιρης καταπολέµησης κουνουπιών, 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση της Γενικής ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
580/14-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14870/537/14-02-2013 στον φάκελο 
3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Γενικού 
∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόπουλου 
Ιωάννη στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη ενηµέρωσης και συντονισµού στο 
Υπουργείο Υγείας, µε θέµα τα προγράµµατα έγκαιρης καταπολέµησης κουνουπιών, στις 
19-02-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 580/14-02-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης κ. Νικόπουλου Ιωάννη, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 11-02-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/163/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Γενικού ∆ιευθυντή ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη 
ενηµέρωσης και συντονισµού στο Υπουργείο Υγείας, µε θέµα τα προγράµµατα έγκαιρης 
καταπολέµησης κουνουπιών, στις 19-02-2013, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 
252,12 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου, ΕΦ 151 ΚΑΕ 0711. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση µετακίνησης του Γενικού ∆/ντη Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Βαγενά 
Ευάγγελου, στην Αθήνα, για συζήτηση επί υπηρεσιακών θεµάτων στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τις ∆/νσεις Τιµών και 
Παροχής Υπηρεσιών και Μέτρων και Σταθµών (καυσίµων) του Τοµέα Εµπορίου, στις 27 
και 28 Φεβρουαρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 547/18-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 15533/590/18-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Γενικού ∆/ντη Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Βαγενά Ευάγγελου, στην Αθήνα, για συζήτηση επί υπηρεσιακών θεµάτων στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τις ∆/νσεις Τιµών 
και Παροχής Υπηρεσιών και Μέτρων και Σταθµών (καυσίµων) του Τοµέα Εµπορίου, στις 
27 και 28 Φεβρουαρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/164/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Γενικού ∆ιευθυντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Βαγενά 
Ευάγγελου, στην Αθήνα, για συζήτηση επί υπηρεσιακών θεµάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τις ∆/νσεις Τιµών και Παροχής Υπηρεσιών 
και Μέτρων και Σταθµών (καυσίµων) του Τοµέα Εµπορίου, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου 2013, 
καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 250,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
αυτού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, ΕΦ 
350 ΚΑΕ 0711. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση µετακίνησης της Καµπέρη Σπυριδούλας, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
στη Θεσσαλονίκη και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα: «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή 
µε τρόφιµα», που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ από 25/02/2013 έως 27/02/2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2297/19-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15948/600/19-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Καµπέρη Σπυριδούλας, υπαλλήλου 
του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, από 25/02/2013 έως 27/02/2013, για τη συµµετοχή της σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα: «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή µε 
τρόφιµα», που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/165/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Καµπέρη Σπυριδούλας, στη Θεσσαλονίκη, 
από 25/02/2013 έως 27/02/2013, για τη συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα: 
«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα», που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ 
καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 280,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
αυτής, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΕΦ 292 ΚΑΕ 5329. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Μαυριά Αλεξάνδρας, Τσεπέλη Ιωάννη και Χάµου Νικόλαου στη Θεσσαλονίκη 
από 28-02-2013 έως 01-03-2013, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την 
παρακολούθηση σεµιναρίου, σχετικά µε την παρουσίαση & ανάλυση της νέας 
ισχύουσας νοµοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν τις προµήθειες του 
∆ηµοσίου, καθώς και τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Αγαθών & Υπηρεσιών, που διοργανώνει 
η «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16121/1330/19-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 16164/610/19-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Μαυριά Αλεξάνδρας, Τσεπέλη Ιωάννη και Χάµου Νικόλαου στη 
Θεσσαλονίκη από 28-02-2013 έως 01-03-2013, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για την 
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παρακολούθηση σεµιναρίου, σχετικά µε την παρουσίαση & ανάλυση της νέας ισχύουσας 
νοµοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν τις προµήθειες του ∆ηµοσίου, καθώς και τις 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Αγαθών & Υπηρεσιών, που διοργανώνει η «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 
SEMINARS Α.Ε.».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 7/166/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Μαυριά Αλεξάνδρας, Τσεπέλη Ιωάννη και Χάµου Νικόλαου στη Θεσσαλονίκη από 28-02-2013 
έως 01-03-2013, για την παρακολούθηση σεµιναρίου, σχετικά µε την παρουσίαση & ανάλυση 
της νέας ισχύουσας νοµοθεσίας και των διαδικασιών που διέπουν τις προµήθειες του 
∆ηµοσίου, καθώς και τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις Αγαθών & Υπηρεσιών, που διοργανώνει η 
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ SEMINARS Α.Ε.», καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 540,00 
(180,00 ανά άτοµο) για την κάλυψη του δικαιώµατος συµµετοχής, και τη δαπάνη ποσού 
325,00 € για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων οι οποίες θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), 
(Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0881 για τη συµµετοχή και ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711 για τα οδοιπορικά έξοδα).  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του στη 
συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια/συνέδρια που διοργανώνουν 
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς τη 
διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση των Πρακτικών Ι/21-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και ΙΙ/12-
02-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ράσεις 
προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας 
Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.    

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. 36/1491/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την 
επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Άρτας, στο πλαίσιο του έργου του θέµατος, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 111879/668/13-12-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Άρτας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 519/18-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15933/598/19-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα τα Πρακτικά Ι/21-01-2013 και ΙΙ/12-02-2013 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, και στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«….. Κατά την διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών ήταν η 21/01/2013) κατατέθηκαν στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης δύο (2) προσφορές. Στις 21/01/2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης συνήλθε σε συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγµα των δύο (2) προσφορών, και 
πιο συγκεκριµένα στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στο άνοιγµα των Τεχνικών 
Προσφορών των δύο (2) ενδιαφεροµένων εταιριών. Στη συνέχεια µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συνέταξε το Πρακτικό Ι, 
σύµφωνα µε το οποίο διαπίστωσε ότι οι δύο (2) ενδιαφερόµενες εταιρίες προσκόµισαν όλα 
τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά. Στις 12/02/2013 και σε κλειστή 
συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης πραγµατοποιήθηκε η 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) ενδιαφεροµένων εταιριών. Η Επιτροπή 
αξιολόγησε τις δύο (2) Τεχνικές Προσφορές έχοντας υπόψη και τις διευκρινήσεις, οι οποίες 
είχαν ζητηθεί από τις δύο (2) ενδιαφερόµενες εταιρίες. Οι Τεχνικές Προσφορές των δύο (2) 
ενδιαφεροµένων εταιριών ήταν σύµφωνες µε τις προδιαγραφές και τους όρους της 
διακήρυξης. Συγκεκριµένα, οι δύο (2) εταιρίες Next Com Υψηλής Τεχνολογίας, 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Συµβουλευτικών Υπηρεσιών & Συµµετοχών Α.Ε. καθώς και η 
Comitech Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική –∆ιαφήµιση- Εµπόριο βρέθηκαν να 
πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.  Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) παραπάνω εταιριών 
και κατέγραψε την βαθµολογία τους σε ξεχωριστούς πίνακες όπως φαίνεται στο Πρακτικό 
ΙΙ. Ύστερα από τα παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης εισηγείται την 
έγκριση των Πρακτικών Ι & ΙΙ του διαγωνισµού που αφορούν τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των δύο (2) Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) 
ενδιαφεροµένων εταιριών… ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/167/22-02-2013) 

Α. Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/21-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής απόψεως προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της 
Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των εταιρειών 
που υπέβαλαν εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των εταιρειών α) «Next Com Α.Ε.» και β) 
«Comitech Α.Ε.» και αφού συνέταξε τον σχετικό πίνακα δικαιολογητικών συµµετοχής, 
διαπίστωσε ότι και οι δύο ενδιαφερόµενοι έχουν υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
και πληρούν τις προϋποθέσεις του µέρους Β’ και µέρους Γ’ της Προκήρυξης του 
διαγωνισµού. 

Β. Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/12-02-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, το οποίο επισυνάπτεται 
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στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και σύµφωνα 
µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη σε έλεγχο και αξιολόγηση των Τεχνικών 
Προσφορών των συµµετεχόντων εταιρειών α) «Next Com Α.Ε.» και β) «Comitech Α.Ε.» 
και στην εξέταση της πληρότητάς τους σύµφωνα µε το µέρος Β και µέρος Γ της 
Προκήρυξης του διαγωνισµού. Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο Τεχνικές 
Προσφορές καλύπτουν πλήρως τις βασικές τεχνικές προδιαγραφές, προέβη στην 
αξιολόγησή τους και συνέταξε τους σχετικούς Πίνακες Βαθµολόγησης, σύµφωνα µε τους 
οποίους και βάσει του τύπου της προκήρυξης, ο συνολικός βαθµός τεχνικής προσφοράς 
(ΣΒΤΠ) κάθε συµµετέχουσας εταιρείας είναι: α) «Next Com Α.Ε.» ΣΒΤΠ 
=(101,5/101,5)*100=100 και β) «Comitech Α.Ε.» ΣΒΤΠ=(101,5/101,5)*100=100. Κατόπιν 
των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού οµόφωνα εισηγείται την αποδοχή των 
Τεχνικών Προσφορών των ανωτέρω συµµετεχόντων εταιρειών. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω Πρακτικά Ι/21-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) 
και ΙΙ/12-02-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής, στον πρόχειρο διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την 
επιλογή αναδόχου του έργου «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και 
βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» στα πλαίσια προώθησης του τουριστικού 
προϊόντος της περιοχής, προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, 
γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) «Next Com Α.Ε. Υψηλής Τεχνολογίας, 
Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Συµβουλευτικών Υπηρεσιών & Συµµετοχών» και β) «Comitech 
Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες–Πληροφορική–∆ιαφήµιση–Εµπόριο» επειδή προσκόµισαν όλα τα 
προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές στο σύνολό τους, µε συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) για κάθε 
συµµετέχουσα εταιρεία: α) «Next Com Α.Ε.»= 100 και β) «Comitech Α.Ε.»= 100. 

� Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, όπως και στη σχετική αριθµ. 36/1491/17-12-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι υπάρχει ήδη ένα εγκεκριµένο Πρόγραµµα 
Τουριστικής Προβολής για την Περιφέρεια Ηπείρου, το οποίο µε τέτοιες µεµονωµένες 
ενέργειες – όπως η διενέργεια του διαγωνισµού του θέµατος – παρακάµπτεται συνεχώς. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

Στην Άρτα σήµερα 21/01/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  

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

36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο διαγωνισµό (Α∆Α:Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω) για την επιλογή 

Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και 

βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» (τον οποίο προκήρυξε η Π.Ε. Άρτας 

Αναθέτουσα Αρχή) µε βάση την υπ’αριθµ. 36/1491/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Ψωµά Γεώργιο, αναπληρωµατικό µέλος, Πρόεδρος 

2. Τζουµάκα Κωνσταντίνο,  µέλος  

3. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας . 

 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την Προκήρυξη και αφού δεν υπήρχε 

άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό στον 

οποίο υποβλήθηκαν δύο (2) προσφορές. Έχοντας υπόψη την αριθµ. οικ. 4636/27-12-2012 

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: 

«∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας 

Ηπείρου» µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων – Υποδειγµάτων, προέβη στη καταγραφή των 

φακέλων συµµετοχής σύµφωνα µε το αριθµό πρωτοκόλλου των διαβιβαστικών επιστολών οι 

οποίες πρωτοκολλήθηκαν στο Γενικό πρωτόκολλο της Π.Ε. Άρτας, ∆/νση ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού, παρουσία των εκπροσώπων των δύο (2) ενδιαφεροµένων εταιριών ως 

κατωτέρω: 
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Α/Α ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1 

Next Com Υψηλής 

Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου, Συµβουλευτικών 

Υπηρεσιών & Συµµετοχών 

Α.Ε. 

21-01-2013 130 

2 

Comitech Α.Ε. 

Τηλεπικοινωνίες – 

Πληροφορική –∆ιαφήµιση- 

Εµπόριο 

21-01-2013 131 

          Επειδή οι φάκελοι υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, η Επιτροπή εν συνεχεία προέβη στο 

άνοιγµα των φακέλων προσφοράς των δύο (2) ενδιαφεροµένων και εξέτασε τη πληρότητα των 

τυπικών δικαιολογητικών σύµφωνα µε τη Προκήρυξη καθώς και την εγκυρότητα της 

Εγγυητικής Επιστολής συµµετοχής των ενδιαφεροµένων.  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι δύο (2) προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισµένο 

φάκελο, όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. Μέσα στον κυρίως 

φάκελο κάθε προσφοράς βρέθηκαν εκτός από την τεχνική και οικονοµική προσφορά, που ήταν 

σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και τα 

ζητούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά τα οποία αριθµήθηκαν και µονογράφησαν. 

Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής η Επιτροπή εξέτασε εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τους όρους της 

Προκήρυξης και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα δικαιολογητικών συµµετοχής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 Next Com 

Α.Ε 

ΝΑΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

2 Comitech 

Α.Ε 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ7Λ9-ΤΚΒ



 - 53 - 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο (2) ενδιαφερόµενοι έχουν υποβάλλει τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά και πληρούν τις προϋποθέσεις του µέρους Β’ και µέρους Γ’ της 

Προκήρυξης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία Next Com Α.Ε σε αντίθεση µε τη Comitech 

Α.Ε κατέθεσε επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία δεν απαιτούνταν από τη διακήρυξη ήτοι: 

• Βασιζόµενη στην ενότητα Β.1.2 «Αποκλεισµός προσφοράς» κατέθεσε υπεύθυνες 

δηλώσεις Ν.1599/86 υπογεγραµµένες, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής από όλα τα 

µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας, αν και δεν ήταν απαραίτητο διότι στο κείµενο της 

Προκήρυξης ενότητα Γ.2.1 «Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά», εξειδικεύεται ότι η 

υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην περίπτωση των ΑΕ υπογράφεται από τον 

Πρόεδρο & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΑΕ.  

• Κατέθεσε Ονοµαστικοποίηση των µετοχών, δικαιολογητικό που σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των Ν. 3310/05 και Ν. 3414/05, απαιτείται για διαγωνισµούς ύψους 

1.000.000,00 € και άνω.  

• Κατέθεσε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π∆ 118/2007 υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία δηλώνει ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθούν ανάδοχοι του έργου, 

τα προϊόντα που απαιτούνται θα πραγµατοποιηθούν από αυτούς στην έδρα τους στα 

Ιωάννινα, η οποία δεν περιλαµβανόταν στα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 

κειµένου της Προκήρυξης.  

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε επόµενη κλειστή 

συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές µονογράφησαν και 

παραδόθηκαν στο Τµήµα Προµηθειών, ως υπηρεσία που διενεργεί τον παρόντα πρόχειρο 

διαγωνισµό. 

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

επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της  

Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Άρτα    21/01/2013 

Η Επιτροπή 

Ψωµάς Γεώργιος  

  

 Τζουµάκας Κων/νος 

 

Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙI 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 12/02/2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ συνήλθε η Επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  

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

36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των δύο (2) ενδιαφεροµένων εταιριών Next Com 

Υψηλής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Συµβουλευτικών Υπηρεσιών & Συµµετοχών 

Α.Ε. καθώς και Comitech Α.Ε. Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική –∆ιαφήµιση- Εµπόριο, που 

σύµφωνα µε το 21-01-13 Πρακτικό Ι πληρούν τις προϋποθέσεις του µέρους Β’ και µέρους Γ’ 

της Προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού(Α∆Α:Β4ΜΦ7Λ9-Γ2Ω) για την ανάδειξη 

Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου:«∆ράσεις προβολής των αρχαιολογικών, ιστορικών και 

βυζαντινών µνηµείων της Περιφέρειας Ηπείρου» τον οποίο προκήρυξε η Π.Ε. Άρτας 

(Αναθέτουσα Αρχή) µε βάση την υπ’αριθµ. 36/1491/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους: 

1. Ψωµά Γεώργιο, αναπληρωµατικό µέλος, Πρόεδρος 

2. Τζουµάκα Κωνσταντίνο,  µέλος  

3. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της Π.Ε. Άρτας. 

Η Επιτροπή παρέλαβε από τη ∆/νση ∆ιοικ/κού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών Π.Ε. 

Άρτας τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών των δύο (2) ενδιαφεροµένων εταιριών και 

αφού έλαβε υπόψη της τα αναφερόµενα στο τεύχος της Προκήρυξης του ανωτέρω 

∆ιαγωνισµού µετά των συνηµµένων παραρτηµάτων, καθώς και τις διευκρινήσεις, οι οποίες 

ζητήθηκαν από την Επιτροπή µετά από τα 01/01/2013 και  06/02/2013 έγγραφα, που 

απεστάλησαν άµεσα και αναλυτικά από τις ενδιαφερόµενες εταιρίες, προέβη στην αξιολόγηση 

των Τεχνικών Προσφορών και στην εξέταση της πληρότητας τους σύµφωνα µε το µέρος Β και 

µέρος Γ της Προκήρυξης. Τα συµπεράσµατα καταγράφηκαν στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Ενδιαφερόµενος ΟΜΑ∆Α Α. 

Μεθοδολογική 

προσέγγιση του Έργου 

ΟΜΑ∆Α Β.  

Οργάνωση, Στελέχωση 

και Λειτουργία της 

Οµάδας Έργου 

1 Next Com Υψηλής 

Τεχνολογίας, 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου, 

Συµβουλευτικών 

Υπηρεσιών & 

Συµµετοχών Α.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Comitech Α.Ε. 

Τηλεπικοινωνίες – 

Πληροφορική –

∆ιαφήµιση- Εµπόριο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι δύο (2) Τεχνικές Προσφορές καλύπτουν πλήρως τις 

βασικές τεχνικές προδιαγραφές και τις αξιολογεί όπως παρακάτω:  

Α1) Στις Τεχνικές τους Προσφορές, οι εταιρίες Next Com Α.Ε. και Comitech Α.Ε 

παρουσιάζουν αναλυτικές προτάσεις για τον τρόπο οργάνωσης του αντικειµένου του έργου. 

Στην ανάλυση και των δύο εταιρειών περιλαµβάνεται διασύνδεση του σχεδίου υλοποίησης µε 

το αντικείµενο του έργου έτσι ώστε οι προδιαγραφές της διακήρυξης να καλύπτονται 

ικανοποιητικά. 

Α2) Στις Τεχνικές Προσφορές των εταιριών Next Com Α.Ε. και Comitech Α.Ε 

παρουσιάζονται συγκεκριµένες µέθοδοι και διαδικασίες υλοποίησης οι οποίες έχουν 

προσαρµοστεί στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του έργου. Επίσης, αναφέρονται αναλυτικά 

πρωτότυπες και καινοτόµες εφαρµογές που καλύπτουν τη φύση του έργου.  Οι προδιαγραφές 

της διακήρυξης καλύπτονται ικανοποιητικά. 

Α3) Οι Τεχνικές Προσφορές των εταιριών Next Com Α.Ε. και Comitech Α.Ε διασφαλίζουν 

τη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και την οργάνωση των επιµέρους ενεργειών. Επιπλέον, και 

οι δύο εταιρίες Next Com Α.Ε. και Comitech Α.Ε παρέχουν συµπληρωµατικά εκπαίδευση 

των στελεχών της υπηρεσίας στη διαχείριση των εφαρµογών του παραδοτέου της 2ης 

Ενέργειας του έργου, καθώς και εργασίες συντήρησης των σχετικών εφαρµογών µετά την 

παράδοσή τους. Οι προδιαγραφές της διακήρυξης που αφορούν την  οµάδα Α3 

υπερκαλύπτονται και από τις δύο (2) εταιρίες. 
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Αναφορικά µε την οργάνωση και ∆ιοίκηση του έργου : 

Β1) Η οργάνωση και η δοµή των οµάδων έργου των δύο (2) εταιριών Next Com Α.Ε. και 

Comitech Α.Ε περιγράφονται αναλυτικά και ολοκληρωµένα µέσω των οργανωτικών 

σχηµάτων και των διακριτών ρόλων των µελών των οµάδων. Τα οργανωτικά σχήµατα που 

προτείνονται διασφαλίζουν τον αποτελεσµατικό συντονισµό του έργου. 

Β2) Η επάρκεια και η λειτουργία των οργανωτικών σχηµάτων των οµάδων έργου των δύο (2) 

εταιριών Next Com Α.Ε. και Comitech Α.Ε είναι ικανοποιητική και περιγράφεται αναλυτικά 

ο ρόλος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις κάθε µέλους των οµάδων. Η πληρότητα των 

οµάδων είναι ικανοποιητική όσον αφορά τον αριθµό των ατόµων, τα προσόντα, τις γνώσεις 

και την εµπειρία τους, η οποία αποδεικνύεται και µέσω των βιογραφικών σηµειωµάτων τους.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Next Com  Α.Ε. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΟΜΑ∆Α Α 80% 81,5 

Α1 
Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης, 
τεκµηρίωση του τρόπου οργάνωσης των 
κατηγοριών ενεργειών. 

20% 100 

Α2 

Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που 
αποδεικνύουν τη κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου καθώς και 
πρωτότυπες και καινοτόµες εφαρµογές.  

30% 100 

Α3 
∆ηµιουργικές προτάσεις και µεθοδολογία 
υλοποίησης του έργου (οργάνωση, 
χρονοδιάγραµµα, παραδοτέα, εργαλεία). 

30% 105 

Β ΟΜΑ∆Α Β 20% 20 

Β1 ∆οµή και οργάνωση Οµάδας Έργου 10% 100 

Β2 Συσχέτιση  υλοποίησης των δράσεων του 
προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη       10% 100 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 101,5 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Comitech  Α.Ε 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α ΟΜΑ∆Α Α 80% 81,5 

Α1 
Πληρότητα & σαφήνεια της πρότασης, 
τεκµηρίωση του τρόπου οργάνωσης των 
κατηγοριών ενεργειών. 

20% 100 

Α2 

Προτάσεις και δείγµατα ενεργειών που 
αποδεικνύουν τη κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου καθώς και 
πρωτότυπες και καινοτόµες εφαρµογές.  

30% 100 
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Α3 
∆ηµιουργικές προτάσεις και µεθοδολογία 
υλοποίησης του έργου (οργάνωση, 
χρονοδιάγραµµα, παραδοτέα, εργαλεία). 

30% 105 

Β ΟΜΑ∆Α Β 20% 20 

Β1 ∆οµή και οργάνωση Οµάδας Έργου 10% 100 

Β2 Συσχέτιση  υλοποίησης των δράσεων του 
προγράµµατος µε τα αντίστοιχα στελέχη       10% 100 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 101,5 

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται µε το 
συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον 
τύπο:        
                            ΑΒΤΠ 
ΣΒΤΠ=  --------------------------- x 100. 
     ΑΒΤΠmax 

Συµπερασµατικά, για την εταιρία Next Com Α.Ε. ισχύει ΣΒΤΠ=(101,5/101,5)*100=100. 

Αντίστοιχα, για την εταιρία Comitech Α.Ε ισχύει ΣΒΤΠ=(101,5/101,5)*100=100. Οι δύο (2) 

εταιρίες συγκέντρωσαν ίδια βαθµολογία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών τους 

Προσφορών.  

Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω βαθµολογίες και αφού οι φάκελοι των Τεχνικών 

Προσφορών των δύο (2) εταιριών Next Com Α.Ε. και Comitech Α.Ε ήταν σύµφωνοι µε τις 

απαιτήσεις και τους όρους της Προκήρυξης και δεδοµένου ότι οι δύο (2) ανωτέρω εταιρίες 

έχουν υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο από 21-01-

13 Πρακτικό Ι 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

∆έχεται τις Τεχνικές Προσφορές των δύο (2) ενδιαφεροµένων εταιριών Next Com Α.Ε. 

Υψηλής Τεχνολογίας, Ηλεκτρονικού Εµπορίου, Συµβουλευτικών Υπηρεσιών & Συµµετοχών 

και Comitech Α.Ε Τηλεπικοινωνίες – Πληροφορική –∆ιαφήµιση- Εµπόριο. Οι φάκελοι µε τις 

οικονοµικές προσφορές τοποθετήθηκαν σε νέους φάκελους, µονογράφησαν και παραδόθηκαν 

στο Τµήµα Προµηθειών, ως υπηρεσία που διενεργεί τον παρόντα πρόχειρο διαγωνισµό. 

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

επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της  

Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Άρτα    12/02/2013 

Η Επιτροπή 

Ψωµάς Γεώργιος  

  Τζουµάκας Κων/νος 

Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-01-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Προστατευτικά Στηθαία - Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 220.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 27/1123/21-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, από πιστώσεις της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
83122/1751/18-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. πρωτ. 83620/1763/19-09-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκε δε και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την αριθ. 1/24/11-01-2013 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία: 
Α) ακυρώθηκε το αποτέλεσµα της από 30-10-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 
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2(β) του Ν. 3669/2008, επειδή η οικονοµική προσφορά του τελικού µειοδότη κρίθηκε µη 
ικανοποιητική για τον κύριο του έργου, βάσει της γνωµοδότησης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, υπέρ της έγκρισης ακύρωσης της 
δηµοπρασίας του έργου, όπως αυτή  διατυπώθηκε στο αριθµ. 10/07-12-2012 (Θέµα 1ο Ε.Η.∆.) 
Πρακτικό του και Β) εγκρίθηκε η επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις της εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

8. Το  αριθµ. πρωτ. 13166/274-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13417/477/12-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το 
οποίο διαβιβάσθηκε το από 29-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή «…. Μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. έκανε δεκτές όλες τις 
προσφορές εκτός της προσφοράς της εταιρείας ΜΑΙ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ η οποία ακυρώθηκε 
καθώς στο έντυπο οικονοµικής προσφοράς το ποσοστό έκπτωσης που έχει γραφεί ολογράφως 
είναι λανθασµένο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους 
όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τoν συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού η Ε. ∆. για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: <<ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ>> προσωρινός µειοδότης του έργου είναι ο ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε ποσοστό έκπτωσης 43%. Η Ε.∆. κρίνει την προσφορά  του 
ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου σ ΄αυτόν .». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν τα εξής: «Είναι σε ισχύ από το Υπουργείο, νέες 
προδιαγραφές που αφορούν στην υλοποίηση τέτοιων έργων, αναφέρονται δε συγκεκριµένα και 
στα υλικά και στην κατασκευή – τοποθέτησή τους. Θεωρούµε δεδοµένο και απαραίτητο ότι στο 
συγκεκριµένο έργο θα ληφθούν υπόψη από την επιβλέπουσα Υπηρεσία». 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 7/168/22-02-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-01-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Προστατευτικά Στηθαία - Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 220.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Μπογιατζόγλου Κωνσταντίνος, µε έκπτωση 43% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Μπογιατζόγλου Κωνσταντίνο, και την 
υπογραφή της σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη 
(43%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος,- 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,- 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στο Τ.∆. Πλαισίου», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 1/22/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α 
2006ΕΠ0300010, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2776/8/10-
01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την 
αριθµ. πρωτ. 2772/7/10-01-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίθηκαν 
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τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 15363/313/15-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15706/593/18-
02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 05-
02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω 
έργου και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την 
ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης 
& Σία Ο.Ε.», που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση δέκα επί τοις 
εκατό (44,00%) και προσφερόµενο ποσό µε ΦΠΑ 56.279,10 € προσφορά την οποία η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κρίνει συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του 
έργου στην µειοδότρια εταιρεία.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/169/22-02-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες στο Τ.∆. Πλαισίου», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης & Σία Ο.Ε.», µε έκπτωση 
44% και ποσό προσφοράς € 56.279,10 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Β. Αηδώνης 
& Σία Ο.Ε.», και την υπογραφή της σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (44%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος,- 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,- 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, β) της µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης 
του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και γ) της µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 
ένστασης του Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών 
ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 
γνωµοδότησης του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 5/94/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω ενστάσεων και 
διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης (όπως υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 
8993/193/29-01-2013 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα), στο 
Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή 
κ. Σ. Γιώγο, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε τις υπό κρίση 
ενστάσεις, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος 
και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

9. Την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ.  Σ. Γιώγου, που 
υποβλήθηκε για το θέµα των υπό κρίση ενστάσεων (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
15779/593/18-02-2013 έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16453/616/20-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.). 

10. Στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
θέµατος, παρέστη ο κ. Αλκιβιάδης Λάµπρου, ο οποίος ανέπτυξε στα µέλη της Επιτροπής 
τις θέσεις του – και απάντησε σε ερωτήσεις αυτών – σχετικά µε τις ενστάσεις που 
υπέβαλε κατά του Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», και ειδικότερα όσον αφορά την µε αρ. πρωτ. 
7899/166/25/1/2013 ένστασή του, κατά της συµµετοχής στη δηµοπρασία του κ. Λιάνου 
Αναστασίου, για το λόγο ότι ενώ δηλώνει ότι δεν έχει κανένα έργο υπό εκτέλεση, υπάρχει 
έργο «Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς» του ∆ήµου Ηγουµενίτσας και 
επιπλέον απουσιάζει από το φάκελο δικαιολογητικών η ασφαλιστική ενηµερότητα µη 
οφειλής του έργου. Σχετικά µε το από 13-12-2012 πρωτόκολλο περαίωσης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας για το ανωτέρω έργο, που κατέθεσε ο κ. Λιάνος 
Αναστάσιος, στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, ο  κ. Αλκιβιάδης Λάµπρου, κατέθεσε το 
αριθµ. πρωτ. 4632/21-02-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας (επισυνάπτεται στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε. συσχετισµένο µε το 
αρ. πρωτ. 16453/616/20-02-2013 έγγραφο), σύµφωνα µε το οποίο «…. η βεβαίωση 
περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς» δεν έχει 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηγ/τσας και δεν έχει αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια 
όπως προβλέπει ο Ν.3861/2010.». 

Μετά τη συζήτηση που ακολούθησε και λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο που 
κατατέθηκε επί του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να διαβιβασθεί ο 
φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να ζητηθεί 
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γνωµοδότηση του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµητρίου Στάθη, επί των θεµάτων 
που τίθενται µε τις υπό κρίση ενστάσεις και τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν επ’ 
αυτών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/170/22-02-2013) 

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

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8993/193/29-
01-2013 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα (το από 29-01-
2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, τις υποβληθείσες ενστάσεις και την από 29-
1-2013 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επί των ανωτέρω ενστάσεων), 
καθώς και τη σχετική αριθµ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και 
στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των 
θεµάτων που τίθενται µε τις υπό κρίση ενστάσεις, και τα σχετικά έγγραφα που 
κατατέθηκαν επ’ αυτών, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί 
του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την ανάδειξη µειοδότη του προγράµµατος καταπολέµηση κοινών και ανωφελών 
κουνουπιών, έτους 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. 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. Θεσπρωτίας, του έργου 
καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 30.000,00 
µε ΦΠΑ.  

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
14295/522/15-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15495/587/18-02-2013 στον 
φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Έχοντας  υπόψη 
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τα  αριθµ. ∆Υ/Γ4/2200/13-12-2012 και ∆Υ/Γ4/223/7-2-2013 έγγραφα της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριµνας, παρακαλούµε όπως : 1-Εγκρίνετε την διεξαγωγή 
πρόχειρου διαγωνισµού για τις…………/2013 ηµέρα………….και ώρα 9:30πµ έως 
10:00πµ συνολικού προϋπολογισµού 30.000,00€ µε ΦΠΑ, (βάσει του αριθµ11/2012 
Πρακτικού συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου ) . Η πίστωση θα 
βαρύνει το πρόγραµµα Κ.Α.Π. της Περιφέρεις Ηπείρου της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας (Φορέας 071 και ΚΑΕ 9779α) 2- Την έγκριση των όρων της αριθµ 2/2013 
διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών 
κουνουπιών για το έτος 2013  και 3-Την συγκρότηση τριµελούς  επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της καταπολέµησης κοινών και ανωφελών 
κουνουπιών για το έτος 2013 στο Νοµό Θεσπρωτίας  η οποία θα προκύψει µετά από 
κλήρωση (βάσει του άρθρου 26 του Ν4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α))και  θα πρέπει να 
αποτελείται από τα κάτωθι µέλη µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ως εξής: α) Ένα µέλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων (µε βαθµό Β΄,Γ΄,∆΄,) µε 
τον αναπληρωτή του β) Ένα µέλος του κλάδου ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας ή ΤΕ 
Τεχνολόγων Γεωπονίας (µε βαθµό Β΄,Γ΄,∆΄)µε τον αναπληρωτή του γ) Ένα µέλος  του 
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού (µε βαθµό Β΄,Γ΄,∆΄) ή του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού –
Λογιστικού (µε βαθµό Β΄,Γ΄,∆΄) µε τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού έχει ορισθεί µε την αριθµ.1/17/11-1-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής.». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, 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 7/171/22-02-2013) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
µειοδότη του προγράµµατος καταπολέµηση κοινών και ανωφελών κουνουπιών, έτους 2013 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 071 και 
ΚΑΕ 9779α). 

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και εγκρίνει τους όρους αυτής (υπ’ αριθµ. 2/2013), όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 14295/522/15-02-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Β. Συγκροτεί την τριµελή Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου της 
καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2013, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, η οποία θα αποτελείται από τα κάτωθι µέλη µε τους αναπληρωτές 
τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής:  

1. Ένα µέλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’), µε τον αναπληρωτή του. 

2. Ένα µέλος του κλάδου ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (µε 
βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) µε τον αναπληρωτή του και   

3. Ένα µέλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) ή του κλάδου 
∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) µε τον αναπληρωτή του.  
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Ο ορισµός των µελών θα γίνει µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α). 

Σηµειώνεται ότι η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 1/17/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών (ανοιχτών και πρόχειρων) για την εκτέλεση 
του προγράµµατος προµηθειών για το έτος 2013, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  
θα αποτελέσει την Επιτροπή διεξαγωγής και του ως άνω διαγωνισµού. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση παράτασης συµβάσεως µίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
14295/522/15-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15495/587/18-02-2013 στον 
φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Παρακαλούµε 
για την  έγκριση παράτασης σύµβασης µισθώµατος για έξι (6) µήνες, ακινήτου ιδιοκτησίας 
των: 1) Αικατερίνη θυγατέρα Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα πρώην σύζυγος Κων/νου 
Καίσαρη και 2) Αρετή θυγατέρα Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα για τις ανάγκες στέγασης της 
∆/νσης Β΄/θµιας Εκπαίδευσης. Το ανωτέρω ακίνητο βρίσκεται στην Ηγουµενίτσα (Ευροίας 
1), έχει τέσσερις ορόφους, συνολικό εµβαδόν 450 τ.µ. και διαθέτει ανελκυστήρα. Σας 
γνωρίζουµε ότι η αρχική σύµβαση υπεγράφη µε ισχύ για πέντε (5) χρόνια από 1/09/2003 
έως 31/08/2008, έγινε παράταση της σύµβασης µε ισχύ για δύο (2) χρόνια από 1/09/2008 
έως 31/08/2010, έγινε δεύτερη παράταση της σύµβασης για ένα (1) ακόµη χρόνο από 
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01/09/2010 έως 31/08/2011  έγινε ακόµη µία παράταση για έξι (6) µήνες από 01/09/2011 
έως 29/02/2012 και έγινε ακόµη µία παράταση  για ένα (1) έτος από  1-3-2012 µέχρι 28-2-
2013. Το αρχικό µίσθωµα ήταν 3.300,00 € και έχει µειωθεί κατά 20% σύµφωνα µε τον 
Νόµο 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α’ 180/22.08.2011) ήτοι στο ποσό 2.640,00€ . Με την 
εφαρµογή του Ν4081/2012(ΦΕΚ184Α΄) Εγκ 49 µειώθηκε από 2.640,00€ στο ποσό των 
2.262,00€ µε ΦΠΑ. H ισχύς της εν λόγω παράτασης της σύµβασης θα αρχίζει την 1η 
Μαρτίου 2013 (µε αναδροµική ισχύ) και θα λήγει την 31-8-2013 µε µηνιαίο µίσθωµα δύο 
χιλιάδες διακόσια εξήντα δύο ευρώ (2.262,00 €). Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα 
παράτασης της σύµβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. 
493/Φ2.2/5-2-2013 συνηµµένο έγγραφο της Β΄/θµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας Η 
υπηρεσία µας πριν την λήξη της ανωτέρω σύµβασης θα προβεί στην διαδικασία 
διαγωνισµού για µίσθωση οικήµατος της Β/θµιας Εκ/σης. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει 
τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας  
φορέας 072 ΚΑΕ 0813)….».  

Στο συνηµµένο στην ανωτέρω εισήγηση, µε αρ. πρωτ. 493/Φ2.2/5-2-2013 
έγγραφο της Β΄/θµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, αναφέρονται τα εξής: «…. 
Παρακαλούµε όπως παραταθεί η µίσθωση των Γραφείων της ∆ιεύθυνσης Β/θµιας 
Εκπ/σης Θεσπρωτίας γιο τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω: 1. Η ∆ιεύθυνση 
µας διαθέτει µισθωµένη ειδική γραµµή και δορυφορικό σύστηµα για τη λήψη απορρήτων 
εγγράφων τ α  οποία αφορούν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 2. Η ∆ιεύθυνση µας διαθέτει 
εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο και ίντερνετ µε οπτικές ίνες. 3. Τα γραφεία της ∆ιεύθυνση 
µας βρίσκονται δίπλα και προσβάσιµα από όλους (κέντρο πόλης) από την Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας η οποία υποστηρίζει τη ∆ιεύθυνση Β/θµιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας µε 
την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. 4. Οι περισσότερες τηλεφωνικές γραµµές της 
∆ιεύθυνση µας είναι συνδεδεµένες µε το τηλεφωνικό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας.….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου 
Αθηνά, Παπαβρανούσης Χρίστος και Κωτσαντής Κων/νος, τόνισαν ότι πριν η αρµόδια 
Υπηρεσία -  όπως αναφέρει στην εισήγησή της – προχωρήσει στη διαδικασία 
διαγωνισµού για µίσθωση οικήµατος, θα πρέπει να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για 
αξιοποίηση των ιδιόκτητων κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας, για τη στέγαση της  
∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/172/22-02-2013) 

Εγκρίνει την παράταση για έξι (6) µήνες, ήτοι από 01-03-2013 µέχρι την 31-08-2013, της 
σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας των: 1) Αικατερίνη θυγατέρα Ηλία και 
Ανδρονίκης Σάρρα πρώην σύζυγος Κων/νου Καίσαρη και 2) Αρετή θυγατέρα Ηλία και 
Ανδρονίκης Σάρρα, το οποίο βρίσκεται στην Ηγουµενίτσα, επί της οδού Ευροίας αρ. 1 
συνολικής επιφάνειας 450 τ.µ., για τις ανάγκες στέγασης της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 2.262,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) Φορέας 
072 ΚΑΕ 0813. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στη συνδιοργάνωση 
του  ALL STAR GAME στο VOLLEY Γυναικών 2013 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 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 14862/549/14-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14871/538/14-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
προτίθεται να συνδιοργανώσει,  µαζί µε το Αθλητικό Σωµατείο ΕΡΜΗΣ της Ηγουµενίτσας 
και την Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης, το ALL STAR GAME στο VOLLEY 
Γυναικών, στην Ηγουµενίτσα στις 16 Φεβρουαρίου 2013. Θεωρούµε το παραπάνω 
γεγονός πολύ σηµαντικό για την πόλη της Ηγουµενίτσας αλλά και ευρύτερα για τον Νοµό 
Θεσπρωτίας. Μια τέτοια εκδήλωση θεωρείται  ξεχωριστή και κορυφαία για την αγωνιστική 
περίοδο του βόλεϊ Γυναικών και αντίστοιχα η προβολή της θα είναι πανελλήνια. Τα οφέλη 
της πόλης της Ηγουµενίτσας και του Νοµού θα είναι µεγάλα καθώς θα φιλοξενήσει για 
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πρώτη φορά µια µεγάλη διοργάνωση. Θα έρθουν στην πόλη οι καλύτερες Ελληνίδες και 
ξένες παίκτριες του βόλεϊ, ο αγώνας θα µεταδοθεί τηλεοπτικά και  θα αξιοποιηθούν οι 
υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα µηνύµατα που λαµβάνουµε κυρίως από την 
νεολαία, είναι θετικά και πιστεύουµε ότι θα υπάρχει µεγάλη προσέλευση φιλάθλων. 
Παράλληλα στην πόλη έχουν προγραµµατιστεί εκδηλώσεις όπου, αντιπροσωπεία 
αθλητριών θα επισκεφθεί διαδοχικά το 1ο ∆ηµοτικό, το 1ο Γυµνάσιο και το 1ο Λύκειο 
Ηγουµενίτσας, όπου θα έχουν την ευκαιρία να µιλήσουν και να παίξουν µε τους µαθητές. 
Πολύ σηµαντικό επίσης για εµάς είναι ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωµένη στον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού "'Αλµα Ζωής", τον Σύλλογο τον οποίο 
στηρίζει η Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης από τον Σεπτέµβρη του 2012 στο πλαίσιο 
του προγράµµατος Κοινωνικής Ευθύνης, άρα το κοινωνικό και ανθρώπινο  µήνυµα που θα 
σταλεί από την πρωτεύουσα του Νοµού Θεσπρωτίας είναι µεγάλο». Επίσης η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 5.000,00 € η οποία θα προκύψει από τη µεταφορά 
αθλητριών, την ηχητική κάλυψη και την εκτύπωση ∆ιαφηµιστικού υλικού. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 7/173/22-02-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση, µε 
το Αθλητικό Σωµατείο ΕΡΜΗΣ της Ηγουµενίτσας και την Ελληνική Οµοσπονδία 
Πετοσφαίρισης, του ALL STAR GAME στο VOLLEY Γυναικών, στην Ηγουµενίτσα, στις 16 
Φεβρουαρίου 2013. 

Η συµµετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη διοργάνωση θεωρείται πολύ σηµαντική για την 
πόλη της Ηγουµενίτσας αλλά και ευρύτερα για τον Νοµό Θεσπρωτίας, που για πρώτη 
φορά φιλοξενεί µια µεγάλη διοργάνωση, η οποία θεωρείται ξεχωριστή και κορυφαία για 
την αγωνιστική περίοδο του βόλεϊ Γυναικών, µε τη συµµετοχή των καλύτερων Ελληνίδων 
και ξένων παικτριών και µε πανελλήνια προβολή, αφού ο αγώνας θα µεταδοθεί τηλεοπτικά 
και θα αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις.  

Επιπλέον, η φετινή διοργάνωση υποστηρίζει ένα σηµαντικό κοινωνικό και ανθρώπινο 
µήνυµα, δεδοµένου ότι είναι αφιερωµένη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών µε Καρκίνο 
Μαστού «Άλµα Ζωής», τον Σύλλογο τον οποίο στηρίζει η Ελληνική Οµοσπονδία 
Πετοσφαίρισης από τον Σεπτέµβρη του 2012 στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνικής 
Ευθύνης. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845), 
για την κάλυψη των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη διοργάνωση, που 
περιλαµβάνει τη µεταφορά αθλητριών, την ηχητική κάλυψη και την εκτύπωση 
διαφηµιστικού υλικού. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη µε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού 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 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15046/570/15-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 15205/547/15-02-2013 στον φάκελο 3/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών για τη µετάβαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, από 18 έως 20 
Φεβρουαρίου 2013,  για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη µε τον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 15046/570/15-02-2013 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την πραγµατοποίηση της 
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 11-02-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/174/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην 
Αθήνα, από 18 έως 20 Φεβρουαρίου 2013, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να 
παραβρεθεί σε σύσκεψη µε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, καθώς και τη σχετική συνολική δαπάνη ποσού € 310,00 που αφορά στην κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης αυτού ήτοι: Α) δαπάνη ποσού 260,00 € (καύσιµα αυτοκινήτου, διόδια 
γέφυρα Ρίου και λοιπά διόδια) σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Β) έξοδα µετακίνησης ποσού 
50,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση µετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1076/13-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14359/494/13-02-2013 στον φάκελο 
3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Θεόδωρου 
Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του 
σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ.  

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 1076/13-02-2013 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του Θεόδωρου Ζαραβούτση, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 11-02-2013 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/175/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Θεόδωρου Ζαραβούτση, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 18-02-2013 έως 22-
02-2013, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο του Ε.Φ.Ε.Τ, καθώς και τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 580,00 για την κάλυψη των  εξόδων µετακίνησης αυτού, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια 50 µπλοκ διαταγής πορείας για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
15154/575/15-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15269/549/15-02-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «….  την έγκριση της δαπάνης 
ποσού 129,15€ µε ΦΠΑ για την προµήθεια (50) µπλόκ διαταγής πορείας για το τµήµα 
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Πολιτικής Προστασίας, από το τυπογραφείο ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΟΕ καθότι η προσφορά 
του έχει την µικρότερη τιµή από αυτή του Νικήτα Γκοτζιά µε τιµή 178,35€  (Φορέας 072 και 
0841) ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/176/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού €  178,35 µε ΦΠΑ για την προµήθεια (50) µπλοκ διαταγής πορείας 
για το τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το τυπογραφείο «ΑΦΟΙ Ν. 
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΟΕ.», του οποίου η προσφορά είναι η πιο συµφέρουσα ανάµεσα σε αυτές που 
συνέλεξε η Υπηρεσία, και η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), Φορέας 072 ΚΑΕ 0841. 
.................................................................................................................................................. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Άσκηση ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 276/2012 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου 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 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. 592/03-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
ορίσθηκε η Ρεγγίνα ∆ηλαβέρη, δικηγόρος Θεσπρωτίας, ως πληρεξούσια δικηγόρος της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας) 
για τη δικαστική εκπροσώπηση, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας 
(ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών), σχετικά µε την από 28-12-2010 και µε αριθµό 
έκθεσης κατάθεσης 256/2010 αγωγής του Σπυρίδωνος Γιώγου κατά της Ν.Α. 
Θεσπρωτίας. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 7877/257/25-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8889/326/29-01-
2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε. συσχετισµένο µε το αριθµ. πρωτ. 
15704/592/18-02-2013 έγγραφο), περί µη άσκησης ενδίκου µέσου κατά της αριθµ. 
276/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, µε την οποία 
επιδικάσθηκε υπέρ του ενάγοντος, Σ. Γιώγου, Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
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και σε βάρος της Περιφέρειας Ηπείρου, νοµιµότοκα από την επίδοση της από 23-12-
2010 και µε αριθµ. καταθ. 256/2010 αγωγής του, ποσό € 30.469,92 µε νοµική βάση το 
άρθρο 5 παρ. 3 του Ν.2685/1999, το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3205/2003 και το άρθρο 21 
παρ. 2 και 3 του Ν.3274/2004. 

8. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15673/138/18-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 15704/592/18-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), κατόπιν 
αιτήµατος για διατύπωση γνώµης για άσκηση ή µη του ενδίκου µέσου (σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του 
Ν. 4071/2012) που διαβιβάσθηκε στη Νοµική Υπηρεσία µε το αριθµ. πρωτ. 8889/326/29-
01-2013 έγγραφο της Ο.Ε. Στην ανωτέρω εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας αναφέρονται 
επί λέξει τα εξής: «… Στην υπηρεσία µας κοινοποιήθηκε  η προαναφερόµενη 
αγωγή. Σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 δεν επιτρέπεται 
συµβιβασµός η κατάργηση δίκης για απαιτήσεις γενικά µισθολογικών 
παροχών οποιαδήποτε µορφής εξαιρουµένων εκείνων για τις οποίες το 
νοµικό ζήτηµα έχει επιλυθεί µε απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Εξ άλλου,  
η υποχρέωση άσκησης ενδίκου µέσου σε αυτές τις περιπτώσεις 
επισηµαίνεται  και µε την αριθµ πρωτοκ 2/54630/0022/2-10-2006 
εγκύκλιο του Γενικού του Κράτους. Στη προκειµένη περίπτωση, επειδή η 
κοινοποιηθείσα απόφαση  αφορά θέµα σχετικό µε µισθολογική παροχή  
γνωµοδοτούµε  σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα να ασκηθεί το 
ένδικο µέσο  της έφεσης κατ αυτής και του ενάγοντος ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστηρίου. Λόγω κωλύµατος των δικηγόρων της Περιφέρειας (έχουν 
ασκήσει και οι ίδιοι αγωγές µε το αυτό περιεχόµενο) η άσκηση της έφεσης 
πρέπει να ανατεθεί στο δικηγόρο που χειρίστηκε την υπόθεση στο 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο.». Στην εισήγηση επισυνάπτεται η υπ΄ αριθµ. 276/2012 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας. 

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

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, απέχει από 
τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριµένο θέµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρ. 172 και 180 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/177/22-02-2013) 

Α. Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της εφέσεως, εκ µέρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας, κατά της αριθµ. 
276/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και του ενάγοντα, ενώπιον 
του αρµοδίου δικαστηρίου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 
15673/138/18-02-2013 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. 
∆ηµητρίου Στάθη (ανωτέρω υπό στ. 7), σύµφωνα µε την οποία «…. επειδή η 
κοινοποιηθείσα απόφαση αφορά θέµα σχετικό µε µισθολογική παροχή  
γνωµοδοτούµε  σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα να ασκηθεί το ένδικο 
µέσο  της έφεσης κατ αυτής και του ενάγοντος ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστηρίου». 

Β.  Αναθέτει στον Ρεγγίνα ∆ηλαβέρη του Αναστασίου, δικηγόρο Θεσπρωτίας (ΑΜ 113 ∆ΣΗ), 
την εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), µε τη νόµιµη αµοιβή, ενώπιον 
του αρµοδίου δικαστηρίου, για την κατάθεση και συζήτηση της ως άνω εφέσεως, ώστε να 
καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι 
απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας).   

Η ανάθεση της ως άνω εντολής εκπροσώπησης στην δικηγόρο Θεσπρωτίας, Ρεγγίνα 
∆ηλαβέρη, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω κωλύµατος των δικηγόρων – νοµικών συµβούλων της 
Περιφέρειας, δεδοµένου ότι έχουν ασκήσει και οι ίδιοι αγωγές µε το αυτό περιεχόµενο, ενώ 
επιπλέον η ως άνω δικηγόρος χειρίστηκε την υπόθεση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο, 
εκπροσωπώντας τη Ν.Α. Θεσπρωτίας και έχει πλήρη γνώση του αντικειµένου, καθώς και 
την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση. 
....................................................................................................................................................  
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. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζηµιάς τεχνικού της οδού Παπαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 1/14/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 1552/15/07-01-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και Β) 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
13394/460/13-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14740/507/14-02-2013 στον φάκελο 
3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 05-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου όπου µειοδότης αναδείχθηκε η Ε.∆.Ε. 
Μαρία Λαµπρούση µε έκπτωση 8% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού της, δηλαδή 
ποσό προσφοράς 27.600,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α., το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες 
τιµές και εισηγείται την έγκριση του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/178/22-02-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζηµιάς τεχνικού της οδού Παπαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 
µε ΦΠΑ, κατά την οποία µειοδότης αναδείχθηκε η Ε.∆.Ε. Μαρία Λαµπρούση, µε έκπτωση 8%, και 
µε προσφερόµενο ποσό € 27.600,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην  Ε.∆.Ε. Μαρία Λαµπρούση, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για 
την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (8%) είναι συµφέρουσα, 
ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 1/14/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οποίοι διαφωνούν µε 
τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και εισηγήθηκαν την 
εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία 
της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες 
επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 1/14/11-
01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν 
προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός 
διαγωνισµός. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς 
τµήµατος της 5ης επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς - Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας 
«Στίβος – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.», µέχρι την 30-06-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 15062/546/15-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15264/548/15-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 12-02-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου 
µέχρι την 30-06-2013, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. Η Υπηρεσία σηµειώνει 
τα εξής:  «… Η εγκεκριµένη προθεσµία αποπεράτωσης των παραπάνω εργασιών λήγει 
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την 28/2/2013 (Συµφωνητικό-Εγκατάσταση την 29/6/2012). 2. Κατά  τον  ανάδοχο η 
αποπεράτωση του έργου µέσα στην παραπάνω προθεσµία δεν κατέστη - καθίσταται 
δυνατή λόγω των συχνών και µε µεγάλη ένταση βροχοπτώσεων και δυσµενών καιρικών 
συνθηκών καθώς και ότι η ασφαλτόστρωση της παραπάνω οδού απαιτεί καλές καιρικές 
συνθήκες, γι' αυτό  ζητεί  την παράτασή  της κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι µέχρι 
30/6/2013 χωρίς δικαίωµα έγερσης πρόσθετης αποζηµίωσης (πλην της νόµιµης 
αναθεώρησης). 3. Ο Προϊστάµενος Τµήµατος Συγκοινωνιακών έργων αναφέρει ότι οι 
ανωτέρω λόγοι είναι αληθείς και καθοριστικοί για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών και 
προτείνει να χορηγηθεί παράταση της προθεσµίας µέχρι 30/6/2013. Επειδή αφ' ενός από 
τα αίτια δικαιολογείται η γενοµένη καθυστέρηση, αφ' ετέρου  για  την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών, κρίνεται αναγκαία  και επαρκής η αιτούµενη παράταση, Ε ι σ η 
γ ο ύ µ α σ τ ε  όπως εγκρίνετε - γνωµοδοτήσετε υπέρ της χορήγησης αυτής, δηλαδή µέχρι 
30/6/2013.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/179/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς τµήµατος της 5ης επαρχιακής 
οδού µεταξύ Αγιάς - Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας «Στίβος – Μ. Παπανικολάου Ε.Ε.», µέχρι 
την 30-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος,- 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,- 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση παράτασης της σύµβασης του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού 
υλικού Πρέβεζας», αναδόχου Χριστίνας Παπακώστα, µέχρι την 30-04-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την αριθµ. 37/1539/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι την 28-02-2013, για την παράδοση για την παράδοση του 
τελικού έργου και την εξόφληση της τελευταίας δόσης του έργου  

10. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15993/67/19-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
16095/608/19-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « 
…. Η κα Παπακώστα σε νέα επικοινωνία της αναφέρει τα εξής:  «Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι 
µόλις σήµερα το πρωί έφτασε στα χέρια µου ένας φάκελος µε πλουσιώτατο αρχειακό υλικό 
προερχόµενος από το Archivio di Stato di Venezia, το οποίο είχα ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Η 
παρατοποθέτηση των φακέλων στο Αρχείο της Βενετίας είχε ως αποτέλεσµα να καθυστερήσει τόσο 
πολύ η ψηφιακή αναπαραγωγή του και η αποστολή. Το υλικό αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό 
καθώς περιέχει στοιχεία σχετικά µε το σύστηµα εκλογής των βενετών προβλεπτών της Πρέβεζας και 
στοιχεία που αφορούν τη ζωή και τη δράση των ίδιων των προβλεπτών, στοιχεία που αφορούν τον 
πληθυσµό της Πρέβεζας και άγνωστες µέχρι τώρα µετακινήσεις του, στοιχεία που αφορούν τη 
διαµόρφωση της συνοριακής γραµµής µε την οθωµανική αυτοκρατορία το 1718. Οι πηγές αυτές µαζί 
µε την απαραίτητη βιβλιογραφική τεκµηρίωση θα συµπληρώσουν το µωσαϊκό της ιστορίας της 
πόλης. Ως εκ τούτου θα σας παρακαλούσα, εφόσον είναι εφικτό, να παρατείνουµε τη διάρκεια του 
έργου «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού της Πρέβεζας» κατά δύο µήνες, έως τον 
Απρίλιο 2013, οπότε και θα καταθέσω στην Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
το τελικό αποτέλεσµα του έργου». Θεωρώντας ότι η νέα αυτή παράταση είναι προς όφελος της 
έρευνας και του τελικού αποτελέσµατος παρακαλούµε να χορηγήσετε παράταση έως τον Απρίλιο 
2013 για την παράδοση του τελικού έργου και την εξόφληση της τελευταίας δόσης του έργου 
«καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού υλικού Πρέβεζας»...».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/180/22-02-2013) 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας για το έργο του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε τίτλο «Καταγραφή και αξιοποίηση αρχειακού 
υλικού Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ, αναδόχου Χριστίνας Παπακώστα του 
Ευσταθίου, µέχρι την 30-04-2013, για την παράδοση του τελικού έργου και την εξόφληση της τελευταίας 
δόσης του έργου, σύµφωνα µε την ανωτέρω (υπό στ. 10), αριθµ. πρωτ. 15993/67/19-02-2013 εισήγηση 
της Υπηρεσίας.  
................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος,- 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,- 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
82000/2989/13-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16186/611/19-02-2013 στον 
φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα σχέδιο της εν 
θέµατι διακήρυξης, για την διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και εισηγείται 
την έγκριση των όρων, καθώς και των παραρτηµάτων αυτής, την έγκριση διάθεσης της 
απαιτούµενης πίστωσης, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό της διακήρυξης και την 
έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της εν λόγω διακήρυξης (Ε.Φ. 072 / ΚΑΕ 0841).  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, 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 7/181/22-02-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013 προϋπολογισµού € 
45.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων της Π.Ε. Πρέβεζας και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε έγγραφες και 
σφραγισµένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την 
καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. Πρέβεζας, 
και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, 
αριθµ. πρωτ. 82000/2989/13-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης 
διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0841 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) έτους 2013. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης πυροσβεστικού εξοπλισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
14242/453/13-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14448/496/13-02-2013 στον 
φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Προκειµένου να 
εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αναγόµωσης πυροσβεστήρων των κτιρίων στα 
οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας καθώς και η 
προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου εξοπλισµού για την προβλεπόµενη 
πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Πρέβεζας και έπειτα από τον έλεγχο των υποβαλλόµενων στην 
Υπηρεσία µας προσφορών, παρακαλούµε για τα εξής: 1. Την έγκριση προµήθειας και 
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εγκατάστασης πυροσβεστικού εξοπλισµού στο ΚΤΕΟ Πρέβεζας. 2. Την έγκριση 
συντήρησης του υφιστάµενου πυροσβεστικού εξοπλισµού στα κτίρια στέγασης των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας. 3. Την ανάθεση των ανωτέρω προµηθειών και εργασιών 
στην εταιρεία «ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε συνολικό ποσό εννιακόσια 
πενήντα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (950,17 €), µε ΦΠΑ. 4. Την έγκριση διάθεσης: α. 
Πίστωσης 500,61 € (µε Φ.Π.Α.) για την προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου 
εξοπλισµού στο ΚΤΕΟ (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 1699). Β. Πίστωσης 449,56 € (µε Φ.Π.Α.) για τη 
συντήρηση του υφιστάµενου πυροσβεστικού εξοπλισµού (Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 0899).».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/182/22-02-2013) 

Εγκρίνει, για τις ανάγκες προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης του πυροσβεστικού 
εξοπλισµού των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας,  

την ανάθεση στην εταιρεία «ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία υπέβαλε την πιο 
συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, α) της προµήθειας και εγκατάστασης 
πυροσβεστικού εξοπλισµού στο ΚΤΕΟ Πρέβεζας, για την προβλεπόµενη πιστοποίηση του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας και β) της 
συντήρησης του πυροσβεστικού εξοπλισµού (αναγόµωση πυροσβεστήρων) στα κτίρια 
στέγασης των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
€ 950,17 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) έτους 2013, ως εξής:  

α) δαπάνη € 500,61 µε ΦΠΑ για την προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου 
πυροσβεστικού εξοπλισµού στο ΚΤΕΟ (Ε.Φ. 072 - ΚΑΕ 1699) και  

β) δαπάνη € 449,56 µε ΦΠΑ για τη συντήρηση του υφιστάµενου πυροσβεστικού 
εξοπλισµού (Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 0899). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 7584/428/18-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 15928/597/19-
02-2013 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), .), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην 
εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013, οι οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και 
την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους 
αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα προµηθευτές. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/183/22-02-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή 
της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές:  

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Κ.Α.
Ε. 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0843 537,00 
∆απάνη για εκτυπώσεις δελτίων εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών, ∆/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας 

Ε. Κυτίνου – Α. Ρόκος 
Ο.Ε. 

2 072 0869 627,30 

∆απάνη για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισµού µηχανοργάνωσης, 
εκτυπωτές & φωτοτυπικά µηχανήµατα, των 
υπηρεσιών Π.Ε. Πρέβεζας. 

Συριόπουλος 
Ευάγγελος 

3 072 0869 50,00 
∆απάνη για επισκευή κλιµατιστικού 
µηχανήµατος ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 

Κυρίτσης Ηλίας 

4 072 0869 528,90 

∆απάνη για εργασίες επισκευής και 
συντήρησης εξοπλισµού µηχανοργάνωσης, 
υπολογιστές & εκτυπωτές, υπηρεσιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας. 

Χριστόφορος 
Μπαρόλας – Ξενοφών 

Σιδέρης Ο.Ε. 

5 072 1211 98,48 
∆απάνη για προµήθεια φαρµάκων & 
υγειονοµικού υλικού για τη ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας 

Γρηγόριος Κατσίλης & 
Σία Ο.Ε. 

6 072 1231 750,00 
∆απάνη για προµήθεια ειδών καθαριότητας 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Αφοί Θ. Λιόντου Ο.Ε. 

7 072 1699 127,00 
∆απάνη για αντικατάσταση υαλοπίνακα και 
κλειδαριάς στη ∆/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών Π.Ε. Πρέβεζας 

Κίτσος Αθανάσιος 

8 072 1699 98,40 
∆απάνη για προµήθεια υλικών για επισκευή 
υπολογιστών Π.Ε. Πρέβεζας 

Χριστόφορος 
Μπαρόλας – Ξενοφών 

Σιδέρης Ο.Ε. 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.817,08   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Κατανοµή εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
12355/384/07-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12469/465/08-02-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «1.  Σύµφωνα µε το 
αρθ.27 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α), το τέλος αδείας οχήµατος κ’ το τέλος µεταβίβασης 
αυτοκινήτου, που προβλέπονται από το αρθ. 26 κ’ 27 του Ν. 2873/2002, εισπράττονται 
υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρου νόµου εκδόθηκε 
η αρ. 1012568/120β/10-2-2004 ΚΥΑ στην οποία µεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι το 
προϊόν των ειδικών λογαριασµών που συστήνονται από τις Ν.Α. για την είσπραξη των 
ανωτέρων τελών, αποτελεί έσοδό τους, εγγράφεται στον οικείο προϋπολογισµό και 
διατίθεται µε απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής κατά προτεραιότητα για την κάλυψη 
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αναγκών των ∆/σεων Μεταφορών κ’ Επικοινωνιών.  2.  Από τα τηρούµενα στην υπηρεσία 
µας στοιχεία, εκτιµάται ότι τα εν λόγω έσοδα, µέχρι 31-12-2013,  θα ανέλθουν σε 200.000€ 
περίπου.  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται: Τα ανωτέρω έσοδα όπως θα διαµορφωθούν 
µέχρι 31-12-2013,  να κατανεµηθούν για την ενίσχυση των εγκεκριµένων πιστώσεων για 
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του συνόλου των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας(συµπεριλαµβανοµένης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/184/22-02-2013) 

Εγκρίνει, τα έσοδα από τα τέλη αδείας οχήµατος και το τέλος µεταβίβασης αυτοκινήτου, που 
εισπράττονται υπέρ της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3220/2004 και τα 
άρθρα 26 και 27 του Ν. 2873/2002, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µέχρι την 31-12-2013, να 
κατανεµηθούν για την ενίσχυση των εγκεκριµένων πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών του συνόλου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
(συµπεριλαµβανοµένης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος,- 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,- 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ7Λ9-ΤΚΒ



 - 95 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση Φιλοξενίας του Site της Π.Ε. Πρέβεζας, για το 
έτος 2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 8992/150/29-
01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 14353/492/13-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Η Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας διατηρεί το δικτυακό τόπο (site) στο διαδίκτυο της πρώην Νοµαρχιακής Αυτ/σης 
Πρέβεζας το οποίο έχει τροποποιήσει, για την ενηµέρωση και την εξυπηρέτηση των 
πολιτών, την δηµοσιοποίηση πληροφοριών κοινού ενδιαφέροντος καθώς και την 
εξυπηρέτηση του τουριστικού κοινού καθώς στο www.preveza.gr µπορούν οι τουρίστες να 
βρουν ένα πλήρη τουριστικό οδηγό της περιοχής . Για τη συνέχιση της φιλοξενίας του site 
για ένα χρόνο (2013) απαιτείται κάλυψη του κόστους φιλοξενίας (για 10GB) καθώς 25 
εργατοώρες από µέρους της εταιρίας που κατασκεύασε την ιστοσελίδα σε εργασίες 
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συντήρησης και τεχνικών αναβαθµίσεων στο server, ρυθµίσεων ασφαλείας κτλ, όπως 
επίσης και µικροαλλαγών /διορθώσεων. Αναλυτικά το κόστος είναι: 10GB(hosting) 200€ 25 
εργατοώρες x 20€ /ώρα 500€ Συνολικά η δαπάνη θα ανέλθει στα 861,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας 
οικονοµικό έτος 2013 ΕΦ 072 ΚΑΕ 0899.».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/185/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 861,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0899), για την κάλυψη του 
κόστους φιλοξενίας και συντήρησης του site της Π.Ε. Πρέβεζας, www.preveza.gr για το έτος 
2013, και συγκεκριµένα: Α) ποσό € 200,00 για την κάλυψη του κόστους φιλοξενίας 10GB 
(hosting) και Β) ποσό € 500,00 (25 εργατοώρες x 20€ /ώρα) για εργασίες συντήρησης και 
τεχνικών αναβαθµίσεων στο server, ρυθµίσεων ασφαλείας κτλ, όπως επίσης και 
µικροαλλαγών και διορθώσεων, από µέρους της εταιρίας που κατασκεύασε την ιστοσελίδα. 

� Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, µε το εξής σκεπτικό: «Για το ίδιο 
θέµα στις αριθµ. 20/508/19-07-2011 και 10/332/06-04-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, καταθέσαµε συγκεκριµένες παρατηρήσεις, που θεωρούµε ότι έπρεπε να ληφθούν 
υπόψη, ιδιαίτερα όσον αφορά στη λειτουργία και φιλοξενία του site, αξιοποιώντας πόρους των 
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 14619/252/14-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 14736/506/14-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/186/22-02-2013) 

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

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ – 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ΚΑΕ 

344,40 1321 
1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΙ 8322 ΓΕΝΙΚΟ SERVICE  

166,05 0861 
280,17 1321 

2 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΙ 8313 ΓΕΝΙΚΟ SERVICE 
246,00 0861 
435,54 1321 

3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗY 7998 ΓΕΝΙΚΟ SERVICE 
295,20 0861 

 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗY 7998 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

600,00 1329 

4 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ 103928 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ  
∆ΥΝΑΜΟ  

440,40 1321 

5 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3141  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 455,10 1321 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7993 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ 369,00 0861 
7 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 246,00 0861 

579,33 1321 
8 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΥ 9994 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ 

233,70 0861 
9 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 50934 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 246,00 0861 
10 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΚΥ 7357  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 246,00 0861 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.182,89  
                                  
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους και 
δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος.  

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση του από 13-11-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», προϋπολογισµού € 60.000,00 
µε ΦΠΑ.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 72375/3004/14-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
βατότητας οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 29/1155/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 87914/8689/02-10-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 72517/7161/21-09-2012 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 16555/1566/20-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16579/620/20-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα: 

Α) Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 13-
11-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το 
οποίο η Επιτροπή «….ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
µειοδοσίας  ελέγχει για κάθε διαγωνιζόµενο  αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά 
της επιχείρησης έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της διακήρυξης, την 
έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της διακήρυξης) και  την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της διακήρυξης 
της δηµοπρασίας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 23 και 24. Στη συνέχεια  ελέγχει για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της 
οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε)  για το 
εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας 
ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής 
προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα  και ελέγχθηκε σύµφωνα µε  το 
άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε)  η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής 
προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη   αναγραφή  του ποσοστού έκπτωσης. Μετά την 
ολοκλήρωση των  ανωτέρω ελέγχων  η Ε.∆  καταρτίζει τον κατωτέρω  πίνακα (3) των 
διαγωνιζοµένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές 

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 Σειρά 

κατάταξης 
µειοδότη 

Επωνυµία εργοληπτικής 
επιχείρησης 

α/α 
προσ- 

σφοράς 

Ποσό 
προσφοράς 

µε Γ.Ε&Ο.Ε 

έκπτωση 
(%) 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΑΣΗΣ 3 23.305,59 € 45,00 
2 ΣΤΑΥΡΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 5 24.153,07 € 43,00 
3 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΗΚΟΣ 1 28.390,45 € 33,00 

4 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΖΟΒΑΡΑΣ 2 28.390,45 € 33,00 

5 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 30.932,87 € 27,00 

6 ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 33.051,56 € 22,00 

Μετά τα παραπάνω και περί ώρα 14:30 της ίδιας ηµέρας η Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού 
ανακηρύσσει προσωρινή µειοδότρια προσφορά την προσφορά της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΑΣΗΣ» µε ποσοστό έκπτωσης 45,00%, ποσό κατά την 
προσφορά µε Γ.Ε & Ο.Ε  23.305,59 € και συνολικό ποσό προσφοράς  προ Φ.Π.Α  
26.829,27€.  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής σε γραπτή ανακοίνωση του στον  
πίνακα ανακοινώσεων της ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι της περιφέρειας Ηπείρου (και αφού συντάχθηκε 
σχετική πράξη ανάρτησης)  γνωστοποιεί στους διαγωνιζόµενους ότι µπορούν να λάβουν 
γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν  ενδεχοµένως ένσταση σε  προθεσµία (5) 
ηµερολογιακών ηµερών µε έναρξη την 14/11/2012 και ώρα 07:00 και λήξη την 19/11/2012 
και ώρα 15:00 (λόγω αργίας επόµενη εργάσιµη ηµέρα). …..» 
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Β) Το Πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι., κατόπιν της από 18-02-
2013 Πρόσκλησης, µεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων των οποίων οι οικονοµικές 
προσφορές στον διαγωνισµό του θέµατος ταυτίζονται απόλυτα, σύµφωνα µε το οποίο, 
στην 3η θέση της σειράς κατάταξης, κατατάσσεται η εργοληπτική επιχείρηση «Σωτήριος 
Ζήκος» και στην 4η θέση, η εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Κ. Τζοβάρας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/187/22-02-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας 
οδών Μπάρος – Ματσούκι, Ανήλιο - Χαλίκι», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, κατά 
την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΤΑΣΗΣ» µε ποσοστό έκπτωσης 
45,00%, ποσό κατά την προσφορά µε Γ.Ε & Ο.Ε  23.305,59 € και συνολικό ποσό 
προσφοράς  προ Φ.Π.Α  26.829,27 € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΣ. ΤΑΣΗΣ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου, η προσφορά του µειοδότη (45,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2013, στην 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011).  

6. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αναφορικά µε την 1η τροποποίηση προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012 Π.Ε. Άρτας µε την 
οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισµός και η πίστωση του έργου «Πρόγραµµα 
καταπολέµησης κωνοποειδών» κατά 40.000,00 € προκειµένου να ενταχθεί στο 
πρόγραµµα του έτους 2013.  

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 576/20-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16580/621/20-02-2013 στον φάκελο 3/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία αναφέρεται: στο Πρακτικό της συνεδρίασης 
της 25ης/9/2012 της Επιτροπής για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση των Τροπικών 
Νοσηµάτων του Υπουργείου Υγείας, στην αριθµ. Υ1/Γ.Π.οικ.117443/11-12-2012 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τµήµα Επιδηµιολογίας 
Νοσηµάτων – ∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής – Γενική ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Ποιότητας 
Ζωής) σχετικά µε «Προγράµµατα καταπολέµησης των κουνουπιών, σχετική ενηµέρωση 
και προφύλαξη του κοινού» και στο υπ’ αριθ. 1643/14-01-2013 έγγραφο του Υπουργείου 
Υγείας (Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας) σχετικά µε «Συντονισµό ενεργειών 
για τα Προγράµµατα καταπολέµησης κουνουπιών» και εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισµού και τη σύνταξη των όρων της διακήρυξης, το σχέδιο της οποίας 
επισυνάπτεται στην εισήγηση, για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του 
έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 2013, στο νοµό 
Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου (Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού 
Ελέγχου), προϋπολογισµού 40.000,00 €, µε Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Άρτας Ειδικός Φορέας 071 ΚΑΕ 9779.  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, 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 7/188/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών 
κωνοποειδών, για το έτος 2013, στην Π.Ε. Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και 
περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση 
∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας (Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 
Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας (Ειδικός Φορέας 071 ΚΑΕ 
9779) και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
καταπολέµηση των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. Άρτας, και 
εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. 
πρωτ. 576/20-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών - FAX και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων 
έτους 2013 για τις ανάγκες της Π. Ε. Άρτας.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 576/20-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16580/621/20-02-2013 στον φάκελο 3/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισµού και τη σύνταξη των όρων της διακήρυξης, το σχέδιο της οποίας 
επισυνάπτεται στην εισήγηση, για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών- FAX  και 
Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, συνολικού 
προϋπολογισµού € 31.000,00 µε Φ.Π.Α., ήτοι 28.000,00 € για τον πίνακα Α (µελάνες 
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εκτυπωτών - FAX) και 3.000,00 € για τον πίνακα Β (µελάνες φωτοτυπικών) και θα 
καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό της Π.Ε. Άρτας (Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 
1723).   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/189/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών 
Μελανών Εκτυπωτών- FAX  και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι 28.000,00 € για µελάνες 
εκτυπωτών - FAX και 3.000,00 € για µελάνες φωτοτυπικών, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας (Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 1723) και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών- FAX  και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 
για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, µε τα Παραρτήµατά της, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτεται 
στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 576/20-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/07-02-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αµόλυβδη) 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 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 
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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. 576/20-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 16580/621/20-02-2013 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.),  µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση του Πρακτικού 1/18-2-2013 της Επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας 
και Ν.Π.∆.∆. Ν. Άρτας, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. Η Υπηρεσία σηµειώνει επίσης ότι: 
«…. η Υπηρεσία µας έχει ζητήσει την  σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων µε το αριθµ. οικ. 548/19-2-2013 έγγραφό της τόσο για τα καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο 
κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη)όσο και για τα καύσιµα θέρµανσης και η έναρξη διαδικασίας προσφυγής 
της διαπραγµάτευσης θα γίνει µετά την παροχή αυτής.». 

Στο ως άνω αριθµ. 1/18-02-2013 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην Άρτα σήµερα 18-2-2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 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, 
προκειµένου να διενεργήσει,  σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. 216 / 29-1-2013 Επαναδιακήρυξη 
του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας, τον ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών ( πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αµόλυβδη ) και λιπαντικών έτους 2013 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας 
και των ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας,  και η οποία αποτελείται από τους: 

4. Κοντέα Κλεάνθη, Πρόεδρο  
5. Τζουµάκα Κωνσταντίνο,  µέλος  
6. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, µέλος 

άπαντες υπάλληλοι της  Π.Ε. ́ Αρτας,  
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1. Tο γεγονός ότι ο αριθµ. οικ. 4467 / 11-12-2012 διαγωνισµός, του Τµήµατος Προµηθειών 
της Π.Ε. Άρτας, για την ανάδειξη προµηθευτών ως προς τα πετρελαιοειδή και λιπαντικά για το 
έτος 2013, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και ΝΠ∆∆ Ν. Άρτας, απέβη άγονος ως προς τα 
πετρελαιοειδή ( πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη ) σε συνδυασµό µε την αριθµ. 2-45 / 
18-1-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά µε την 
επαναπροκήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού.  
2. Την ανωτέρω αριθµ. οικ. 216 / 29-1-2013 επαναδιακήρυξη διενέργειας του ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης προµηθευτών 
πετρελαιοειδών ( πετρέλαιο κίνησης, αµόλυβδη) έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, 
µετά των συνηµµένων παραρτηµάτων – υποδειγµάτων, του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. 
Άρτας. 
3. Την σχετική Νοµοθεσία περί προµηθειών ∆ηµοσίου. 
4. Το γεγονός ότι στην Υπηρεσία δεν κατατέθηκε από κανένα ενδιαφερόµενο  έγγραφη 
σφραγισµένη προσφορά έως και την ώρα λήξεως της προθεσµίας παραλαβής προσφορών 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω επαναδιακήρυξη. 
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5. Την δήλωση της Προέδρου ότι ο διαγωνισµός κλείνει διότι δεν κατατέθηκε καµία έγγραφη 
σφραγισµένη προσφορά. 
6. Το γεγονός ότι επειδή ο ανωτέρω διαγωνισµός που ήταν επαναληπτικός, όσον αφορά την 
προµήθεια καυσίµων κίνησης, κατέστη και πάλι άγονος και θα πρέπει σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εδ. 2 της παρ. η του άρθρου 21 του Π.∆. 118 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, να ολοκληρωθεί µε διαπραγµάτευση της τιµής  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης της τιµής 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118 / 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 18-2-2013 
Η Επιτροπή 

Κοντέα Κλεάνθη   Τζουµάκας Κωνσταντίνος  Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος 

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

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/190/22-02-2013) 

− Εγκρίνει το αριθµ. 1/18-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του επαναληπτικού ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη 
αµόλυβδη) έτους 2013 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω 
υπό στ. 8) απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά 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 πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 
2013, προϋπολογισµού δαπάνης €  77.000,00 µε ΦΠΑ µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511) 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 κίνησης. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση µετακίνησης της Τάσιου Μαρίας, Προϊσταµένης του Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της Π.Ε. Άρτας και της Μπακάλη Βασιλικής, υπαλλήλου του ιδίου 
Τµήµατος στη Θεσσαλονίκη, για συµµετοχή σε επιµορφωτικό πρόγραµµα της Ο.Τ.S. 
από 04/03/2013 έως και 07/03/2013 µε θέµα «Κλείσιµο χρήσης Γενικής Λογιστικής – 
∆ηµόσιας Λογιστικής – Αναλυτική Λογιστική» 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 577/20-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16592/623/20-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται τη µετακίνηση της Τάσιου Μαρίας, Προϊσταµένης του Τµήµατος 
Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Π.Ε. Άρτας και της Μπακάλη Βασιλικής, υπαλλήλου του ιδίου 
Τµήµατος, στη Θεσσαλονίκη από 04/03/2013 έως και 07/03/2013, για τη συµµετοχή τους  
σε επιµορφωτικό πρόγραµµα της Ο.Τ.S. µε θέµα «Κλείσιµο χρήσης Γενικής Λογιστικής – 
∆ηµόσιας Λογιστικής – Αναλυτική Λογιστική» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 7/191/22-02-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Τάσιου Μαρίας, Προϊσταµένης του Τµήµατος Λογιστικής 
∆ιαχείρισης της Π.Ε. Άρτας και της Μπακάλη Βασιλικής, υπαλλήλου του ιδίου Τµήµατος, στη 
Θεσσαλονίκη από 04/03/2013 έως και 07/03/2013, για τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα της Ο.Τ.S. µε θέµα «Κλείσιµο χρήσης Γενικής Λογιστικής – ∆ηµόσιας Λογιστικής – 
Αναλυτική Λογιστική», καθώς και τη δαπάνη ποσού 1.033,20 € µε Φ.Π.Α. για την κάλυψη του 
κόστους παρακολούθησης του σεµιναρίου και τη δαπάνη ποσού 659,82 € για την κάλυψη του 
κόστους µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Ε.Φ.072, ΚΑΕ 0879 για τη 
συµµετοχή και 072, ΚΑΕ 0711 για τη µετακίνηση). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του στη 
συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια/συνέδρια που διοργανώνουν 
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς τη 
διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και 
Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, την 22-02-2013 για υπηρεσιακούς λόγους 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16698/160/21-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16873/629/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «α) την αυθηµερόν εκτός έδρας 
µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά  στις 22 Φεβρουαρίου 
2013  στην Αθήνα σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων κ. 
Κ. Μουτζούρη µε συνολικό κόστος  10 €  για  ηµερήσια αποζηµίωση και β) την αυθηµερόν 
εκτός έδρας µετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας Ιωάννη Γεωργαλή  για µετακίνηση 
του κ.Ψαθά στις 22 Φεβρουαρίου 2013 στην Αθήνα µε συνολικό κόστος 10 €  για  
ηµερήσια αποζηµίωση. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/192/22-02-2013) 

Εγκρίνει: α) την αυθηµερόν εκτός έδρας µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. 
Βασίλη Ψαθά στις 22 Φεβρουαρίου 2013 στην Αθήνα, σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε 
τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων κ. Κ. Μουτζούρη, καθώς και τη δαπάνη ποσού 10,00 € για την 
κάλυψη των δαπανών ηµερήσιας αποζηµίωσης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716) και  

β) την αυθηµερόν εκτός έδρας µετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή 
για µετακίνηση του κ. Ψαθά στις 22 Φεβρουαρίου 2013 στην Αθήνα, καθώς και τη δαπάνη 
ποσού 10,00 € την κάλυψη των δαπανών ηµερήσιας αποζηµίωσης, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Ε.Φ. 072, 
ΚΑΕ 0711). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Τροποποίηση της αριθµ. 36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, περί 
έγκριση ανάθεσης νέων δροµολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταµένων, για τη µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Την αριθµ. 36/1504/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκριση ανάθεσης 
νέων δροµολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταµένων, για τη µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το 
σχολικό έτος 2012-2013. 

14. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 16598/532/20-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16863/624/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία, έχοντας υπόψη τις αιτήσεις παραίτησης που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία, 
καθώς και τα αιτήµατα των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης που κατατέθηκαν σχετικά µε 
τροποποιήσεις ήδη υφιστάµενων δροµολογίων, εισηγείται την έγκριση τροποποίησης των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 7/193/22-02-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 
36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση νέων 
δροµολογίων και τροποποίηση των ήδη υφισταµένων, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2012-2013, 
ως εξής:  

1. Το αριθµ. 3 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ  του πίνακα των  δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Παραλία Βράχου - Λυγιά» (ανταπόκριση µε ΚΤΕΛ), διαµορφώνεται σε «Παραλία 
Βράχου - ∆ιασταύρωση Ριζών» και µε ηµερήσιο κόστος από 19 ευρώ σε 27 ευρώ, από 1-2-2013. 

2. To αριθµ. 11 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των  δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Εκκλησιές-Κάτω Μυρσίνη - ∆ηµοτικό Σχολείο Καναλίου (πρωί) ∆ηµοτικό Σχολείο 
Καναλίου-Φίχθι-Κάτω Μυρσίνη-Εκκλησιές (επιστροφή)» τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο 
κόστος, ήτοι από 69 ευρώ σε 63 ευρώ, από 8-1-2013. 

3. Το αριθµ. 46 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των  δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της αριθµ. 
36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε περιγραφή 
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«Μύτικας - Άγιος Θωµάς - Μαργαρώνα - Ψαθάκι - Πετρίτσια - Σκαφιδάκι - Μουσικό Σχολείο (µόνο 
µεσηµέρι), διαµορφώνεται σε «Σκαφιδάκι - Ψαθάκι - Πετρίτσια - Πνευµατικός Φάρος» (πρωί-
µεσηµέρι), χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου κόστους. 

4. Το αριθµ. 52 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Βαλανιδορράχη- Γυµνάσιο Πάργας» διαµορφώνεται σε «Βαλανιδορράχη-ΕΠΑΛ 
Καναλλακίου» και το ηµερήσιο κόστος από 55 ευρώ σε 29 ευρώ από 16-1-2013. 

5. Το αριθµ. 163 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των  δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «∆ηµοτικό Σχολείο Λούρου-Βρυσούλα (µόνο επιστροφή)» διαµορφώνεται σε «Σκιαδάς - 
«∆ηµοτικό Σχολείο Λούρου (πρωί-µεσηµέρι)» και µε ηµερήσιο κόστος από 22 ευρώ σε 59 ευρώ. Η 
µεταβολή θα ισχύσει από 8-1-2013. 

6. Το αριθµ. 14 δροµολόγιο του παραρτήµατος Ι του πίνακα των νέων δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου από 
«Χειµαδιό-Λυγιά-∆ιασταύρωση Καναλίου», διαµορφώνεται σε «Λυγιά-∆ιασταύρωση Καναλίου»,  
χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου κόστους. 

7. Το αριθµ. 24 δροµολόγιο του παραρτήµατος Ι του πίνακα των νέων δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Μετόχι-2ο Νηπιαγωγείο Φιλιππιάδας (πρωί –µεσηµέρι)» διαµορφώνεται σε «2ο 
Νηπιαγωγείο Φιλιππιάδας Μετόχι- (µόνο επιστροφή)» και ηµερήσιο κόστος από 23 ευρώ, σε 16 
ευρώ, από 1-11-2012. 

8. Το αριθµ. 56 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των  δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Γυµνάσιο Καναλλακίου-Κορυφούλα», τροποποιείται ως προς το όνοµα του µεταφορέα 
από Νικολάου Νικόλαος του Αθανασίου σε Γιούργας Χρήστος και χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου 
κόστους, από 1-3-2013.  

9. Το αριθµ. 79 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των  δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καναλλακίου – Σταυροχώρι – Αχερουσία – Κορωνόπουλο (µόνο 
επιστροφή)» τροποποιείται ως προς το όνοµα του µεταφορέα από Νικολάου Νικόλαος του 
Αθανασίου σε Γιούργας Χρήστος και χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου κόστους, από 1-3-2013. 

10. Το αριθµ. 20 δροµολόγιο του παραρτήµατος Ι του πίνακα των νέων δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Βαλανιδούσσα-1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καναλλακίου» τροποποιείται ως προς το όνοµα 
του µεταφορέα από Νικολάου Νικόλαος του Αθανασίου σε Γάκης Παναγιώτης και χωρίς µεταβολή 
του ηµερήσιου κόστους, από 1-3-2013. 

11. Το αριθµ. 2 δροµολόγιο του παραρτήµατος Ι του πίνακα των νέων δροµολογίων µε ΤΑΞΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Αχλαδέα-Γεωργάνοι- διασταύρωση Άσσου» τροποποιείται ως προς το όνοµα του 
µεταφορέα, από Παπαθανασίου Βύρωνας σε Παπαθανασίου Γεώργιος, χωρίς µεταβολή του 
ηµερήσιου κόστους. Η µεταβολή θα ισχύσει από 2-10-2012. 

12. Το αριθµ. 1 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των  δροµολογίων µε ΤΑΞΙ, της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «6 ∆ηµοτικό Σχολείο Πρέβεζας-Ράχες», τροποποιείται ως προς το όνοµα του 
µεταφορέα, από Νάσης Κυριάκος σε Σιόλας Κωνσταντίνος, χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου 
κόστους. Η µεταβολή θα ισχύσει  από 26/2/2013. 

13. Το αριθµ. 14 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΤΑΞΙ, της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «∆ηµοτικό Σχολείο Παντοκράτορα-Ράχες-Καλαµίτσι», τροποποιείται ως προς το όνοµα 
του µεταφορέα από Νάσης Κυριάκος σε Σιόλας Κωνσταντίνος, χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου 
κόστους. Η µεταβολή θα ισχύσει από 26/2/2013. 

14. Το αριθµ. 15 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΤΑΞΙ, της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «∆ηµοτικό Σχολείο Παντοκράτορα- Βρυόλακας», τροποποιείται ως προς το όνοµα του 
µεταφορέα από Νάσης Κυριάκος σε Σιόλας Κωνσταντίνος, χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου κόστους. 
Η µεταβολή θα ισχύσει από 26/2/2013.  

15. Το αριθµ. 16 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΤΑΞΙ, της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
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περιγραφή «∆ηµοτικό Σχολείο Παντοκράτορα-Ράχες-Καλαµίτσι», τροποποιείται ως προς το όνοµα 
του µεταφορέα από Νάσης Κυριάκος σε Σιόλας Κωνσταντίνος, χωρίς µεταβολή του ηµερήσιου 
κόστους. Η µεταβολή θα ισχύσει από 26/2/2013. 

16. Το αριθµ. 9 δροµολόγιο του παραρτήµατος Ι του πίνακα των νέων δροµολογίων µε ΤΑΞΙ, της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Παραλία Λούτσας-Εσπερινό Γυµνάσιο Λύκειο Πρέβεζας», τροποποιείται ως προς το 
όνοµα του µεταφορέα  από ∆ηµολιάτης Σπυρίδων σε Κοντοδήµας Νικόλαος, χωρίς µεταβολή του 
ηµερήσιου κόστους.Η µεταβολή θα ισχύσει από 1-3-2013.   

17. Το αριθµ. 4 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΚΤΕΛ,  της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Λούτσα- Τσουκνίδα- Βαλανιδοράχη- Αµµουδιά- Μεσοπόταµος (∆ηµοτικό Σχολείο)», 
τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος, ήτοι από 72 ευρώ σε 133.Η µεταβολή θα ισχύσει από 
8-1-2013.   

18. Το αριθµ. 9 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΚΤΕΛ,  της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Λούτσα-Τσουκνίδα-Βαλανιδορράχη-Αµµουδιά-Μεσοπόταµος-Θέµελο-Καναλλάκι)», 
τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος, ήτοι από 279 ευρώ σε 240 ευρώ από 8-1-2013. 

19. Το αριθµ. 14 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΚΤΕΛ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Κάτω Ρεµατιά-Βρυσούλα-Λούρος» σε «Άνω-Κάτω Ρεµατιά-Βρυσούλα-Λούρος» 
τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος από 143 ευρώ σε 122 από 8-1-2013. 

20. Το αριθµ. 32 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΚΤΕΛ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «ΚΤΕΛ- Πόρος- 1ο Λύκειο - 4ο Γυµνάσιο Πρέβεζας» τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο 
κόστος, ήτοι από 61 ευρώ σε 41 ευρώ από 8-1-2013. 

21. Το αριθµ. 35 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΚΤΕΛ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Φανάρια-∆ροσιά-Παργινόσκαλα-Σχολείο Παντοκράτορα» τροποποιείται ως προς το 
ηµερήσιο κόστος, από 71 ευρώ σε 40 ευρώ από 8-1-2013. 

22. Το αριθµ. 36 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΚΤΕΛ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Υδατόπυργος-Γυµνάσιο Φόρου-Γήπεδο-Λ.Ειρήνης-Μουσικό Γυµνάσιο» τροποποιείται 
ως προς το ηµερήσιο κόστος, από 95 ευρώ σε 65 ευρώ από 8-1-2013. 

23. Το αριθµ. 38 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε περιγραφή «Υδατόπυργος- Γυµνάσιο Φόρου- 
Γήπεδο -Λ.Ειρήνης- Μουσικό Γυµνάσιο» τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος, από 95 ευρώ 
σε 65 ευρώ από 8-1-2013. 

24. Το αριθµ. 39 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ του πίνακα των δροµολογίων µε ΚΤΕΛ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Σχολείο Καναλίου-Ματσίκα-Παραλία Καναλίου-Φραξύλα-Καστροσυκιά» τροποποιείται 
ως προς το ηµερήσιο κόστος, από 49 ευρώ σε 35 ευρώ από 8-1-2013. 

25. Το αριθµ. 17 του πίνακα των δροµολογίων µε ΚΤΕΛ δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙΙ της 
αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Σινώπη-Σαµψούντα-Ωρωπός-Λούρος» διαµορφώνεται σε «Ωρωπός-Λούρος 
(Γυµνάσιο-Λύκειο)» και το ηµερήσιο κόστος, από 142 ευρώ σε 40 ευρώ από 8-1-2013. 

26. To αριθµ. 1 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV του πίνακα των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το 
∆ήµο Ζηρού,  της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε περιγραφή «Βαθύ- ∆ρυµώνας- Κουκλέσι- Παναγιά- Κερασώνας- Ρωµιά- Παλιά 
Φιλιππιάδα» (πρωί µεσηµέρι), τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος από € 82,00 σε € 
145,00. 

27. To αριθµ. 2 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV του πίνακα των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το 
∆ήµο Ζηρού της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε περιγραφή «Φιλιππιάδα-Φιλιππιάδα» (πρωί µεσηµέρι), τροποποιείται ως προς το 
ηµερήσιο κόστος από € 25,00 σε € 32,00.  

28. To αριθµ. 4 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV του πίνακα των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το 
∆ήµο Ζηρού της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε περιγραφή «Φιλιππιάδα-Ζηρός» (πρωί µεσηµέρι), τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο 
κόστος από € 25,00 σε € 32,00. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ7Λ9-ΤΚΒ



 - 117 - 

29. To αριθµ. 5 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο Ζηρού 
της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Φιλιππιάδα-Ζηρός» (πρωί µεσηµέρι), τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος από 
€ 25,00 σε € 32,00. 

30. To αριθµ. 7 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο Ζηρού 
της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Νέα Κερασούντα-Φιλιππιάδα», τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος από € 
27,00 σε € 36,00. 

31. To αριθµ. 8 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο Ζηρού 
της αριθµ.36/1504/17-12-2012 12 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Ανωγειάτα-∆ρυόφυτο-Αγ.Γεώργιος-Φιλιππιάδα» (πρωί µεσηµέρι), τροποποιείται ως 
προς το ηµερήσιο κόστος από € 56,00 σε € 94,00. 

32.  To αριθµ. 9 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο 
Ζηρού της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
µε περιγραφή «Παλιά Φιλιππιάδα-Λύκειο Φιλιππιάδας» (διπλή διαδροµή), τροποποιείται ως προς 
το ηµερήσιο κόστος από € 25,00 σε € 47,00. 

33. To αριθµ. 10 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο 
Ζηρού αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου µε 
περιγραφή «Παλιά Φιλιππιάδα-ΕΠΑΛ Φιλιππιάδας» (πρωί µεσηµέρι), τροποποιείται ως προς το 
ηµερήσιο κόστος από € 25,00 σε € 32,00. 

34. To αριθµ. 11 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο 
Ζηρού της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
µε περιγραφή «Μαρκάτες-Γοργόµυλος-Τσαγκαρόπουλο-Γυµνότοπος-Φιλιππιάδα» (πρωί 
µεσηµέρι), τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος από € 65,00 σε € 113,00. 

35. To αριθµ. 12 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο 
Ζηρού της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
µε περιγραφή «Θεσπρωτικό-Τύρια-Στεφάνη-Ηλιόβουνο-Πέτρα-Ν.Κερασούντα-Φιλιππιάδα» (πρωί 
µεσηµέρι), τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος από € 69,00 σε € 120,00. 

36. To αριθµ. 13 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο 
Ζηρού της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
µε περιγραφή «Σιστρούνι-Ρωµανό-Παλαιοχώρι-Ασσος-Νικολίτσι-Θεσπρωτικό» (πρωί µεσηµέρι), 
τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος από € 76,00 σε € 134,00. 

37. To αριθµ. 14 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο 
Ζηρού της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
µε περιγραφή «Μελιανά-Γαλήνη-Παπαδάτες-Γαλατάς-Ριζοβούνι-Θεσπρωτικό» (πρωί µεσηµέρι), 
τροποποιείται ως προς το ηµερήσιο κόστος από € 56,00 σε € 94,00. 

38. To αριθµ.15 δροµολόγιο του παραρτήµατος ΙV των νέων δροµολογίων του ΚΤΕΛ µε το ∆ήµο 
Ζηρού της αριθµ.36/1504/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
µε περιγραφή «Κρανέα-Τύρια-Εργατικές Κατοικίες-Θεσπρωτικό» (πρωί µεσηµέρι), τροποποιείται 
ως προς το ηµερήσιο κόστος από € 43,00 σε € 69,00.  

 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), Ε.Φ. 191 και 192 – ΚΑΕ  0821. 

 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 36/1504/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
............................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ7Λ9-ΤΚΒ


