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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/19-05-2011
Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός 
Μαΐου του έτους 2011,  ημέρα Πέμπτη και  ώρα 12.00,  συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούμενη  από  τα  κάτωθι  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη,  Περιφερειακούς 
Συμβούλους: 

Τακτικά μέλη:      Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίμπας Γεώργιος
2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος
3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης
4. Ντέτσικας Κων/νος 4. Δηλαβέρης Αναστάσιος
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. Διβάρης Διονύσιος
6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος
7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος
8. Κωτσαντής Κων/νος 8. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

Σημειώνεται ότι το μέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μετά 
την εκλογή του δυνάμει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον 
του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου  και  ανάλαβε  τα  καθήκοντά  του,  στην  κενωθείσα  θέση,  ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. 
πρωτ.  οικ.  31000/1008/17-05-2011  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. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος  

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύμβουλος

7. Κασσής Μιχαήλ, 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. 
31000/1008/17-05-2011  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. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  13-05-2011 συνεδρίασης.
2. Διεξαγωγή  του  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  μίσθωσης  Δημόσιου  Κτήματος  Καστρίου 
Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012.

http://www.php.gov.gr/
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3. Διεξαγωγή  του  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  Μίσθωσης  Δημόσιου  Κτήματος  Λούρου 
Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012.
4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυμνασίου – Λυκείου Πραμάντων (Β’ Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-11-2011.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  Ιεράς  Μονής  Εισοδίων  της  Θεοτόκου  «Μέγγουλης» 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, μέχρι την 31-08-2011.
6. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω διαφοράς αξίας ασφάλτου) του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Συντήρηση  και  αποκατάσταση  ζημιών  οδικού  δικτύου  Δήμου 
Τζουμέρκων Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά.
7. Έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  της  από  09-05-2011 
δημοπρασίας  με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Α4 Ροδοτοπίου» προϋπολογισμού 
€ 32.000,00 με ΦΠΑ.
8. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα, 
του νομικού συμβούλου της  Π.Ε.  Ιωαννίνων,  για τη συμμετοχή του  στο συνέδριο που 
οργανώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στις 27 και 28-05-2011.
9. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ημερίδα – ανοιχτή 
συζήτηση  που  διοργανώνεται  στα  Ιωάννινα  στις  15/6/2011,  με  πρωτοβουλία  της 
οικονομικής  εφημερίδας  «ΕΞΠΡΕΣ»  και  θέμα  «Προϊόντα  Ονομασίας  Προέλευσης, 
τουρισμός,  υποδομές  και  νέες  επενδύσεις:  Πώς  θα  εξελιχθούν  σε  ισχυρούς  πυλώνες 
στήριξης  της  οικονομίας  της  Ηπείρου.  Πλεονεκτήματα,  αδυναμίες  και  αναγκαίες 
προσαρμογές».

10. Έγκριση  δαπάνης  για  την  ανανέωση  της  συνδρομής,  για  το  έτος  2011,  του  έργου 
«Διαρκής Κώδικας Προμηθειών & Μισθώσεων του Δημοσίου Τομέα», του Δημ. Σολδάτου, 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.

11. Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Κατασκευή 
γέφυρας  στο  δόμο  Πολύδροσο  –  Βίγλα»,  προϋπολογισμού  για  δημοπράτηση 
€1.545.839,99.

12. Έγκριση  του  1ου ΑΠΕ  της  αρχικής  σύμβασης  του  έργου  της  Π.Ε.  Άρτας,  με  τίτλο 
«Επείγουσες εργασίες συντήρησης - αποκατάστασης στο επαρχιακό ορεινό οδικό δίκτυο», 
αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας «Ελευθέριος και Λάμπρος Γεωργούλας Ο.Ε.».

13. Έγκριση  διεξαγωγής  επαναληπτικού  ανοιχτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  προμήθειας 
καυσίμων  και  λιπαντικών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας  και  ΝΠΔΔ,  με 
σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης (15 ημέρες) λόγω του επείγοντος, και έγκριση των 
όρων της διακήρυξης.

14. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

15. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

16. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

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

1. Κατακύρωση  του  αποτελέσματος  της  από  06-05-2011  δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της  Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας «Αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών», προϋπολογισμού € 99.450,00 
με ΦΠΑ.
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2. Έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  της  από  10-05-2011 
δημοπρασίας  με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας  «Αποκατάσταση  βλαβών  Αντλιοστασίου  Α0 
Παντάνασσας (ΤΟΕΒ Μπόϊδα – Μαυρής)» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.

3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας  Άρτας  (ως  καθολικής  διαδόχου  της  Ν.Α.  Άρτας),  ενώπιον  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου  Αθηνών,  κατά  την  δικάσιμο  της  11-05-2011  και  σε  κάθε  μετ’  αναβολή 
δικάσιμο, σχετικά με την από 07-09-2010 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Παναγιώτας 
Χρ. Κατσάνου κλπ κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και του ΟΑΕΔ.

4. Απόφαση  επί  της  από  09-05-2011  ένστασης  της  εταιρείας  «TREDIT  S.A.  - 
Διευρωπαϊκή  Εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε.», κατά 
των αριθμ. 1/19-04-2011 και 2/28-04-2011 Πρακτικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού για 
την  ανάδειξη  του  αναδόχου  «Εξωτερικός  Εμπειρογνώμονας  σχετικός  με  τη  διενέργεια 
αναλύσεων, μελετών και αναφορών», του έργου με τίτλο «Wood Energy Exploitation for 
Entrepreneurship»  (Αξιοποίηση  της  Δασικής  Βιομάζας  για  Επιχειρηματικότητα),  του 
Διακρατικού  Προγράμματος  Εδαφικής  Συνεργασίας  MED  «Μεσογειακός  Χώρος  2007-
2013».

5. Έγκριση  δαπάνης  συνολικού  ποσού  €  45.047,95  σε  εκτέλεση  της  αριθμ.  65/2008 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας και της αριθμ. 19/2010 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου  Άρτας,  σχετικά  με  την  καταβολή  επιδόματος  σε  πρώην  υπαλλήλους  με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.

6. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 
εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, έτους 2011, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

7. Έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  της  από  13-05-2011 
δημοπρασίας  με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (7 πεδίων) και 
καλωδιώσεων  αντλιοστασίων  Α2  Λαψίστας  και  Α4  Ροδοτοπίου»,  προϋπολογισμού  € 
73.800,00 με ΦΠΑ.

8. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα 
την 20-05-2011 για υπηρεσιακούς λόγους.

Επίσης,  κατά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 13-05-
2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 2  ο  
Διεξαγωγή του πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Καστρίου 
Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012.  

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

6. Την αριθμ. 8/26/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης της αρμοδιότητας μίσθωσης και  εκμίσθωσης κινητών και  ακινήτων,  στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Την αριθμ. 11/245/05-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  καταρτίστηκε  η  διακήρυξη  για  τη  διενέργεια  πλειοδοτικού 
διαγωνισμού  «Μίσθωσης  Δημόσιου  Κτήματος  Καστρίου  Πρέβεζας  για  τα  έτη  2011-
2012», με ειδικότερους όρους όπως συντάχθηκαν  από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών 
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και αφορά 
στη μίσθωση για καλλιέργεια, Δημοσίου Κτήματος που βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. 



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

Καστρίου  του  Δήμου  Πάργας,  έκτασης  τριάντα  εννιά  στρεμμάτων  και  επτακοσίων 
πενήντα μέτρων (39,750 μ.) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (από 01-01-2011 έως 31-
12-2012).

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/295/19-05-2011)

Α.  Διεξάγει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό «Μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Καστρίου Πρέβεζας 
για τα έτη 2011-2012», με τιμή πρώτης προσφοράς € 3.602,00 που αφορά στη μίσθωση 
για καλλιέργεια, Δημοσίου Κτήματος που βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Καστρίου του 
Δήμου  Πάργας,  έκτασης  τριάντα  εννιά  στρεμμάτων  και  επτακοσίων  πενήντα  μέτρων 
(39,750 μ.) για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (από 01-01-2011 έως 31-12-2012).

Κατά  τη  διεξαχθείσα  προφορική  δημοπρασία,  υποβλήθηκε  μία  (1)  προσφορά,  του 
Κωνσταντίνου Χρήστου, με ποσό € 3.610,00

Β.  Κατακυρώνει τον ανωτέρω πλειοδοτικό διαγωνισμό, για τη μίσθωση Δημόσιου Κτήματος 
Καστρίου Πρέβεζας για τα έτη 2011-2012 στον πλειοδότη Κωνσταντίνο Χρήστου, με ποσό 
προσφοράς € 3.610,00 η οποία κρίνεται συμφέρουσα και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε 
καμία άλλη προσφορά.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το σχετικό Πρακτικό προφορικής δημοπρασίας, το 
οποίο  υπογράφεται  από  τον  πλειοδότη  Κωνσταντίνο  Χρήστου,  τον  εγγυητή  Ευάγγελο 
Χρήστου  και  από τον  Πρόεδρο  και  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 3  ο  
Διεξαγωγή  του  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  μίσθωσης  Δημόσιου  Κτήματος  Λούρου 
Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012.  

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

6. Την αριθμ. 8/26/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
μεταβίβασης της αρμοδιότητας μίσθωσης και  εκμίσθωσης κινητών και  ακινήτων,  στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

7. Την αριθμ. 11/246/05-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  καταρτίστηκε  η  διακήρυξη  για  τη  διενέργεια  πλειοδοτικού 
διαγωνισμού «Μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Λούρου Πρέβεζας για τα έτη 2011-2012», 
με τιμή πρώτης προσφοράς € 402,00 με ειδικότερους όρους όπως συντάχθηκαν από το 
αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, και αφορά στη  μίσθωση για καλλιέργεια, Δημοσίου Κτήματος που 
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βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Λούρου του Δήμου Πρέβεζας, έκτασης έξι (6) περίπου 
στρεμμάτων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (από 01-01-2011 έως 31-12-2012).

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/296/19-05-2011)

Α.  Διεξάγει τον πλειοδοτικό διαγωνισμό  «Μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Λούρου Πρέβεζας 
για τα έτη 2011-2012», με τιμή πρώτης προσφοράς € 402,00 που αφορά στη μίσθωση για 
καλλιέργεια, Δημοσίου Κτήματος που βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Λούρου του Δήμου 
Πρέβεζας, έκτασης έξι (6) περίπου στρεμμάτων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (από 
01-01-2011 έως 31-12-2012). 

Κατά  τη  διεξαχθείσα  προφορική  δημοπρασία,  υποβλήθηκε  μία  (1)  προσφορά,  του 
Κωνσταντίνου Καραμπίνη, με ποσό € 405,00

Β.  Κατακυρώνει τον ανωτέρω πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση Δημόσιου Κτήματος 
Λούρου  Πρέβεζας  για  τα  έτη  2011-2012  στον  πλειοδότη  Κωνσταντίνο  Καραμπίνη,  με 
ποσό  προσφοράς  €  405,00  η  οποία  κρίνεται  συμφέρουσα  και  δεδομένου  ότι  δεν 
υποβλήθηκε καμία άλλη προσφορά.

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται το σχετικό Πρακτικό προφορικής δημοπρασίας, το 
οποίο  υπογράφεται  από  τον  πλειοδότη  Κωνσταντίνο  Καραμπίνη,  τον  εγγυητή  Γεώργιο 
Καραμπίνη και από τον Πρόεδρο και τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

    8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 4  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Ανακατασκευή  Γυμνασίου  –  Λυκείου  Πραμάντων  (Β’  Φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-11-2011.      

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 186/96 καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  παρ. 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ.  πρωτ.  30344/3084/13-05-
2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ  30409/972/13-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του  αναδόχου  του έργου του θέματος, με 
την οποία εισηγείται  τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας,  επειδή οι εργασίες δεν ήταν 
δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.  Επιπλέον,  ο προγραμματισμός 
των  εργασιών  που  προβλέπονται  στα  πλαίσια  της  εργολαβίας,  απαιτεί  την  απουσία 
μαθητών από το χώρο του σχολείου για συνεχή χρονικά διαστήματα, κάτι που θα γίνει 
εφικτό τους προσεχείς καλοκαιρινούς μήνες.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 13/297/19-05-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυμνασίου – Λυκείου Πραμάντων (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας 
«Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 30-11-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης.

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου, Μιχαήλ Κασσής και Κων/νος 
Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία τους για τον χρόνο παράτασης έως την  30-11-2011, 
δεδομένου ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Υπηρεσίας, αλλά και στην 
αίτηση του αναδόχου,  η φύση του έργου «απαιτεί την απουσία μαθητών από το χώρο του  
σχολείου  για  συνεχή  χρονικά  διαστήματα,  κάτι  που  θα  γίνει  εφικτό  τους  προσεχείς  
καλοκαιρινούς μήνες», συνεπώς η ολοκλήρωση των εργασιών είναι δυνατή και πρέπει να γίνει 
έως την 30-08-2011, ώστε να αποδοθεί το σχολείο έτοιμο στους μαθητές κατά την έναρξη της 
επόμενης σχολικής χρονιάς.
......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Παπατσίμπας Γεώργιος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 5  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, μέχρι την 31-08-2011.      

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 186/96 καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  παρ. 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ.  πρωτ.  24648/2735/16-05-
2011 έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ 30917/1005/16-05-2011 στον φάκελο 4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του  αναδόχου  του έργου του θέματος, με 
την οποία εισηγείται  τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας,  επειδή εκκρεμούν εργασίες 
καθαρισμού και στερέωσης των αγιογραφιών και του εσωτερικού της Μονής, οι οποίες 
πρέπει  να  γίνουν  κατόπιν  εγκρίσεως  της  μελέτης  από  την  αρμόδια  Αρχαιολογική 
Υπηρεσία, η οποία ακόμη εκκρεμεί, ενώ οι υπόλοιπες εργασίες έχουν ολοκληρωθεί.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 13/298/19-05-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου 
Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, μέχρι την 31-08-2011.
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 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, τονίζοντας 
ότι  ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το συγκεκριμένο έργο, και ο βασικός λόγος γι’ 
αυτό, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης και η κακή πολιτική που εφάρμοσε ο πρώην Νομάρχης 
Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δημοπρατήσεις των έργων.
 Το  μέλος  της  Επιτροπής  κ.  Κων/νος  Κωτσαντής,  δήλωσε  ότι  ψηφίζει  λευκό, 
επισημαίνοντας το γεγονός ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το συγκεκριμένο έργο, 
με σχετικές αποφάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. 
.......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Παπατσίμπας Γεώργιος, 
 
5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 6  ο  
Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω διαφοράς αξίας ασφάλτου) του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Συντήρηση  και  αποκατάσταση  ζημιών  οδικού  δικτύου  Δήμου 
Τζουμέρκων Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά. 

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96.

6. Την αριθμ.  3/66/18-04-2011 (Θέμα 15ο) Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων (αντίγραφο συνημμένο στην κατωτέρω εισήγηση της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 
με την οποία γνωμοδοτεί  ομόφωνα «Για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω 
της τιμής της ασφάλτου) του έργου του θέματος, αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, συνολικής  
δαπάνης 207.320,01 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου αντικειμένου  
που  ήταν  204.352,88  ΕΥΡΩ  με  ΦΠΑ  κατά  2.967,13  ΕΥΡΩ  με  ΦΠΑ  που  οφείλεται  
αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση της τιμής της ασφάλτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 4 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162 Α΄/2-8-2006). (Ως η εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών  
Έργων της Π. Ε. Ιωαννίνων).»
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7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ.  πρωτ.  24061/2682/11-05-
2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  30270/971/13-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι μετά την Προσωρινή Παραλαβή του έργου, 
το πρωτόκολλο της οποίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 22432/2560/14-4-2011 απόφαση 
της Δ.Τ.Ε.Π.Ε Ιωαννίνων, και την σύνταξη του Πρωτοκόλλου υπολογισμού της αξίας της 
ασφάλτου που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, προέκυψε λόγω της μεγάλης αύξησης της 
τιμής της ασφάλτου, δαπάνη μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα. Έτσι συντάχθηκε ο 
2ος Α.Π.Ε.  ο οποίος είναι  τακτοποιητικός ως προς τις ποσότητες  των εργασιών αλλά 
υπερβάσεως ως προς την δαπάνη Φ.Π.Α. και την δαπάνη της αξίας της ασφάλτου, για 
ποσό 207.320,01 €. Επίσης σημειώνεται ότι ο παραπάνω Α.Π.Ε. είναι σύμφωνος με τα 
οριζόμενα  στον  Ν.  3481/06  σχετικά  με  τον  έλεγχο  των  επί  πλέον  και  επί  έλασσον 
δαπανών. Η Υπηρεσία εισηγείται της έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. έχοντας υπ’ όψη την και υπ’ 
αριθ.  3/66/18-4-2011  ομόφωνη  γνωμοδότηση  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημοσίων 
Έργων.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/299/19-05-2011)

Εγκρίνει,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  3/66/18-04-2011  (Θέμα  15ο)  Πράξη  του  Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, τον 2ο ΑΠΕ (υπερβάσεως λόγω διαφοράς 
του ΦΠΑ και  αξίας ασφάλτου)  του έργου της  Π.Ε.  Ιωαννίνων που χρηματοδοτείται  από 
πιστώσεις της ΤΕΟ Α.Ε., με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου 
Δήμου  Τζουμέρκων Ν.  Ιωαννίνων»,  αναδόχου  Βασιλείου  Χριστιά,  συνολικής  δαπάνης  € 
207.320,01  με  ΦΠΑ,  με  υπέρβαση  κατά  €  9.612,76  έναντι  του  αρχικού  συμβατικού 
αντικειμένου, όπως συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, σύμφωνα και 
με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ (ΦΕΚ 116/18-06-08).
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 7  ο  
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-05-2011 δημοπρασίας 
με πρόχειρο διαγωνισμό,  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Επισκευή  καταθλιπτικού  αγωγού  Α4  Ροδοτοπίου»  προϋπολογισμού  € 
32.000,00 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96  και  της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10) απόφασης  του 
Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, με 
την  οποία  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος, με  διενέργεια  πρόχειρου 
διαγωνισμού, με μελέτη και μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στο δίκτυο άρδευσης του ΤΟΕΒ Κρύας – 
Λαψίστας,  λόγω σπασίματος ενός κεντρικού αγωγού στο Ροδοτόπι,  βλάβες  οι  οποίες 
πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα, πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Επιπλέον, 
εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  βάσει  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Δήμου Ζίτσας και του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας.
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7. Την αριθμ. 10/238/19-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος και η διακήρυξη της 
δημοπρασίας του, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού,  με  μέριμνα  της 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.  Ιωαννίνων,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  9/27/06-04-2011  απόφαση  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 
ΚΔΕ  και  της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10)  απόφασης  του 
Υπουργού Οικονομικών.

8. Το από 09-05-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού (υποβλήθηκε με το 
αριθμ.  πρωτ.  30977/3138/17-05-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  31079/1009/17-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), κατά το οποίο, η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
συμμετεχόντων στη δημοπρασία, ανέδειξε μειοδότη τον Νικόλαο Ι. Γραβάνη, ο οποίος 
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή € 25.495,94 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2,00%.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/300/19-05-2011)

− Την  έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  της  από  09-05-2011 
δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Επισκευή  καταθλιπτικού  αγωγού  Α4  Ροδοτοπίου»  προϋπολογισμού  € 
32.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 
ΚΔΕ,  του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10)  απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομικών,  μειοδότης  αναδείχθηκε  ο 
Νικόλαος Ι. Γραβάνης, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή € 25.495,94 χωρίς ΦΠΑ και 
έκπτωση 2,00% και  

− Την  ανάθεση  εκτέλεσης  του  ανωτέρω  έργου  στον  Νικόλαο  Ι.  Γραβάνη,  με  ποσό 
σύμβασης € 25.495,94 χωρίς ΦΠΑ, επειδή υπάρχουν οι  προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του μειοδότη (2,00%) είναι συμφέρουσα, ενώ 
καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά του κύρους της δημοπρασίας.  
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 8  ο  
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα, 
του νομικού συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων,  για τη συμμετοχή του στο συνέδριο που 
οργανώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στις 27 και 28-05-2011.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την  εισήγηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  που 
κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  Πρωτ  30778/486/16-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.   30813/1003/16-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων 
μετακίνησης του  Στάθη Δημήτριου,  Δικηγόρου,  Νομικού Συμβούλου  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων για την συμμετοχή του  στο συνέδριο που οργανώνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
Α.Ε., στις 27 και 28-05-2011.

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

(απόφαση 13/301/19-05-2011)
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Εγκρίνει  την  μετακίνηση  του  Δημητρίου  Στάθη,  Δικηγόρου,  Νομικού  Συμβούλου  της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στην Αθήνα, για την συμμετοχή του στο  συνέδριο που 
οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. στις 27 και 28-05-
2011 και  τη  σχετική  δαπάνη  συνολικού  ποσού  €  360,00  για  την  κάλυψη  των  εξόδων 
μετακίνησης (μεταφορά με  ιδιωτικό  αυτοκίνητο,  διόδια,  διαμονή,  αποζημίωση εκτός  έδρας 
κ.λ.π.)  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  Φορέα  072,  ΚΑΕ  0711  του  προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. 

                                   ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 9  ο  
Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην ημερίδα – ανοιχτή 
συζήτηση  που  διοργανώνεται  στα  Ιωάννινα  στις  15/6/2011,  με  πρωτοβουλία  της 
οικονομικής  εφημερίδας  «ΕΞΠΡΕΣ»  και  θέμα  «Προϊόντα  Ονομασίας  Προέλευσης, 
τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις: Πώς θα εξελιχθούν σε ισχυρούς πυλώνες 
στήριξης  της  οικονομίας  της  Ηπείρου.  Πλεονεκτήματα,  αδυναμίες  και  αναγκαίες 
προσαρμογές».

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την εισήγηση του τμήματος Τουρισμού  της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω  στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  Πρωτ  29294/213/10-05-2011  έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ.  29905/958/12-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
με την οποία εισηγείται την έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής 
της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  στην  ημερίδα  –  ανοιχτή  συζήτηση  που  διοργανώνεται  στα 
Ιωάννινα, στις 15-06-2011, με πρωτοβουλία της οικονομικής εφημερίδας «ΕΞΠΡΕΣ» και 
θέμα «Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης, τουρισμός, υποδομές και νέες επενδύσεις: Πώς 
θα  εξελιχθούν  σε  ισχυρούς  πυλώνες  στήριξης  της  οικονομίας  της  Ηπείρου. 
Πλεονεκτήματα, αδυναμίες και αναγκαίες προσαρμογές»



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 13/302/19-05-2011)

Εγκρίνει  τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου,  στην ημερίδα – ανοιχτή συζήτηση που 
διοργανώνεται στα Ιωάννινα, στις 15-06-2011, με πρωτοβουλία της οικονομικής εφημερίδας 
«ΕΞΠΡΕΣ»  και  θέμα «Προϊόντα  Ονομασίας  Προέλευσης,  τουρισμός,  υποδομές  και  νέες 
επενδύσεις: Πώς θα εξελιχθούν σε ισχυρούς πυλώνες στήριξης της οικονομίας της Ηπείρου. 
Πλεονεκτήματα, αδυναμίες και αναγκαίες προσαρμογές» και τη σχετική δαπάνη συνολικού 
ποσού € 615,00 με ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής αυτής, σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 9779 (Διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, συσκέψεων και 
προβολή  προϊόντων  και  έργων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου)  του  προϋπολογισμού  της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, κατέθεσαν τις εξής 
παρατηρήσεις:  «Προκύπτει  βάσιμο  ερώτημα εάν  ως Περιφέρεια  νομιμοποιούμαστε  –  
άρα βάσει ποιας διάταξης του νόμου που διέπει τις αρμοδιότητές μας και την λειτουργία  
μας – να εγκρίνουμε δαπάνη τέτοιου είδους εκδηλώσεων και μάλιστα ιδιωτών. Για το  
λόγο αυτό ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ».

 Μειοψηφεί  το  μέλος  της  Επιτροπής  κ.  Κων/νος  Κωτσαντής,  εκφράζοντας  τη 
διαφωνία του για την επιχορήγηση εκδηλώσεων ιδιωτών από την Περιφέρεια Ηπείρου, 
πολύ δε περισσότερο κατά την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου                                     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 10  ο  
Έγκριση δαπάνης για  την ανανέωση της συνδρομής,  για το έτος 2011,  του έργου 
«Διαρκής  Κώδικας  Προμηθειών  &  Μισθώσεων  του  Δημοσίου  Τομέα»,  του  Δημ. 
Σολδάτου, 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3669/08  (ΦΕΚ 116/18-06-08)  «Κύρωση  της  κωδικοποίησης  της 
νομοθεσίας  κατασκευής  δημοσίων  έργων»,  του  Π.Δ.  186/96  καθώς  και  την  Εγκύκλιο  6 
(αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του  Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης παρ. Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την εισήγηση της  Δ/νσης Οικονομικού  του Τμήματος  Προμηθειών της  Περιφερειακής 
Ενότητας  Ιωαννίνων,  που κατατέθηκε  πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε  με  το  αρ.  πρωτ. 
30668/2442/16-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 30721/1000/16-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
ανανέωση της συνδρομής του έργου «Διαρκής Κώδικας Προμηθειών & Μισθώσεων του 
Δημοσίου  Τομέα»  του  Δημ.  Σολδάτου,  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων.  Η  Υπηρεσία  σημειώνει  ότι  το  έργο  παρουσιάζει  μια  ιδιαίτερα  χρήσιμη 
καταγραφή  της  νομολογίας  που  αφορά  τις  Προμήθειες  Δημοσίου,  με  συνεχή 
παρακολούθηση  και  ανανέωση  του  συνόλου  της  Νομοθεσίας,  όπως  αυτό  έχει 
διαμορφωθεί,  με  κατανοητό  τρόπο,  ώστε  να  είναι  προσιτό  στα  στελέχη  που 
δραστηριοποιούνται  στον  τομέα των Προμηθειών του Δημοσίου  τομέα και  μέσω των 
παραδειγμάτων και των υποδειγμάτων δίνει τη δυνατότητα στο μελετητή να αποκτήσει 
σημαντική γνώση για το σύνθετο χώρο των προμηθειών του Δημοσίου τομέα.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος. 
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Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/303/19-05-2011)

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 50,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 
1121 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για 
την ανανέωση της συνδρομής για το έτος 2011, του έργου «Διαρκής Κώδικας Προμηθειών & 
Μισθώσεων του Δημοσίου Τομέα» του Δημ. Σολδάτου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Ιωαννίνων.
…...................................................................................................................................…….....

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου                                     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις  δεκαεννέα  (19)  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 
31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 11  ο  
Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Κατασκευή 
γέφυρας στο δόμο Πολύδροσο – Βίγλα», προϋπολογισμού για δημοπράτηση €1.545.839,99

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του Π.Δ. 
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.Δ.  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.Δ. 186/96.

6. Την  αριθμ.  9/158/06-04-2011  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με την οποία εγκρίθηκαν οι  όροι  της διακήρυξης του  έργου του θέματος,  όπως 
συντάχθηκαν  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Άρτας  και 
συμπληρώθηκαν  σύμφωνα  με  τις  υποδείξεις  της  Ενδιάμεσης  Διαχειριστικής  Αρχής  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, η οποία διατύπωσε τη σύμφωνη 
γνώμη της με το αριθμ. πρωτ. 883/17-03-2011 έγγραφο. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας.

7. Την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Άρτας  που 
κατατέθηκε  πάνω στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ.  1199/04-05-2011  έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 30426/973/13-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία εισηγείται  τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος,  που 
προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 (Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας κατασκευής 
Δημοσίων Έργων) και  αφορά έργα προϋπολογισμού πάνω από το ανώτατο όριο της  2ης 

τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Για μέλη της 7μελούς Επιτροπής 
η  Υπηρεσία  προτείνει  τους  αναφερόμενους  στην  εισήγηση  υπαλλήλους,  καθώς  και 
εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται από το Νόμο, με τους αναπληρωτές τους, 
όπως αυτοί υποδείχθηκαν από τους αντίστοιχους Φορείς.
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/304/19-05-2011)

Συγκροτεί  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  έργου  της  Περιφερειακής  Ενότητας Άρτας,  που 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» 
με  τίτλο  «Κατασκευή  γέφυρας  στο  δόμο  Πολύδροσο  –  Βίγλα»,  προϋπολογισμού  για 
δημοπράτηση 1.545.839,99 € όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 και αφορά 
έργα προϋπολογισμού πάνω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας,  με  τους  αναπληρωτές  τους,  καθώς  και  από  τους  εκπροσώπους  των  Φορέων  που 
προβλέπονται από το Νόμο, με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

Τακτικά μέλη:

1. Βασίλειο Γιαννούλα, Πολιτικό Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, ως Πρόεδρο,

2. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξία Παππά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
4. Ευάγγελο Κούκο, Πολιτικό Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
5. Χρήστο Χασιάκο, Εκπρόσωπο ΤΕΔΚ,
6. Άγγελο Σακκά, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΤΕΕ,

7. Αναστάσιο Τάσιο, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο Εργοληπτικών Οργανώσεων,

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Σοφοκλή Νταλάκο, Μηχανολόγο Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
2. Στέφανο Πανή, Πολιτικό Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
3. Μιχάλη Πούλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
4. Δημήτριο Καριώρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
5. Νικόλαο Κέφη, Εκπρόσωπο ΤΕΔΚ
6. Ευάγγελο Χρηστάκη, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΤΕΕ,

7. Νικόλαο Πανούτσο, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο Εργοληπτικών Οργανώσεων. 

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας Ελένη Μέκιου, 
Σχεδιάστρια,  αναπληρούμενη  από  την  Αποστολία  Διαμάντη,  Διοικητικό  υπάλληλο  της  ίδιας 
Υπηρεσίας.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 12  ο  
Έγκριση  του  1ου ΑΠΕ  της  αρχικής  σύμβασης  του  έργου  της  Π.Ε.  Άρτας,  με  τίτλο 
«Επείγουσες  εργασίες  συντήρησης  -  αποκατάστασης  στο  επαρχιακό  ορεινό  οδικό 
δίκτυο», αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας «Ελευθέριος και Λάμπρος Γεωργούλας Ο.Ε.».

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1471/06-05-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 30144/969/13-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι ο 1ος  ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
57 του Ν. 3669/2008 και περιλαμβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την 
διόρθωση παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης, χωρίς τροποποίηση του βασικού 
σχεδίου και της μορφής του έργου.  Επίσης δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου 
της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, 
δεν  καταργείται  ομάδα  εργασιών,  δεν  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές  και  δεν 
προκαλείται αύξηση της δαπάνης του έργου, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στο ποσό της 
σύμβασης.
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/305/19-05-2011)

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας, που χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις  του  Προγράμματος  Κ.Α.Π.  με  τίτλο  «Επείγουσες  εργασίες  συντήρησης  - 
αποκατάστασης  στο  επαρχιακό  ορεινό  οδικό  δίκτυο»,  αναδόχου  Τεχνικής  Εταιρείας 
«Ελευθέριος και Λάμπρος Γεωργούλας Ο.Ε.» συνολικής δαπάνης € 33.950,00 με ΦΠΑ, όσο 
και η συμβατική δαπάνη, όπως συντάχθηκαν από Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Με τις  εργασίες του 1ου ΑΠΕ δεν προκαλείται  αλλαγή του βασικού σχεδίου της  αρχικής 
σύμβασης,  δεν  θίγεται  η  πληρότητα,  ποιότητα  και  λειτουργικότητα  του  έργου,  δεν 
καταργείται  ομάδα  εργασιών,  δεν  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές  και  δεν  προκαλείται 
αύξηση της δαπάνης του έργου.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (άρθρο  175  του  Ν.  3852/2010),  όπως  αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου,  στις  
δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης  Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 13  ο  
Έγκριση  διεξαγωγής  επαναληπτικού  ανοιχτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  προμήθειας 
καυσίμων και λιπαντικών της  Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠΔΔ, με σύντμηση 
του  χρόνου  δημοσίευσης  (15  ημέρες)  λόγω  του  επείγοντος,  και  έγκριση  των  όρων  της 
διακήρυξης. 

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την αριθμ. 292/08-12-2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής 
Θεσπρωτίας  με  την  οποία  ματαιώθηκαν  τα  αποτελέσματα  του  από  30-11-2010  ανοικτού 
διαγωνισμού για  την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και  λιπαντικών για τις  ανάγκες των 
υπηρεσιών της Ν.Α. Θεσπρωτίας, των Ν.Π.Δ.Δ. και  των κέντρων Υγείας του Νομού, επειδή η 
μοναδική  προσφορά  που  κατατέθηκε  δεν  πληρούσε  τους  όρους  της  διακήρυξης.  Επιπλέον 
εγκρίθηκε  η  διεξαγωγή  επαναληπτικού  διαγωνισμού  την  10-02-2011  και  η  αριθμ.  7/2010 
διακήρυξη αυτού.

7. Την αριθμ. 4/73/22-02-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με 
την  οποία  ματαιώθηκαν  τα  αποτελέσματα  του  από  10-02-2011  επαναληπτικού  ανοικτού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
επειδή κατέστη άγονος. Επιπλέον εγκρίθηκε η διεξαγωγή νέου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, 
την 05-04-2011 (με επαναληπτική ημερομηνία την 07-04-011) και η διακήρυξη αυτού.

8. Την αριθμ. 10/219/19-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με 
την οποία ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα του από 05-04-2011 (με επανάληψη την 07-04-011) 
επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών 
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της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος  και ανατέθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες των οχημάτων και  μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  μέχρι  την 
ανάδειξη νέου μειοδότη – προμηθευτή στον επαναληπτικό διαγωνισμό που θα διενεργηθεί και την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

9. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας  Θεσπρωτίας,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
30401/1818/13-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 30727/1002/16-05-2011 στον φάκελο 
4/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  εισηγείται  την  έγκριση  διενέργειας  επαναληπτικού 
ανοικτού Διαγωνισμού με αλλαγή των όρων για  την προμήθεια:  1) πετρελαίου θέρμανσης,  2) 
υγρών καυσίμων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας  Θεσπρωτίας  και  ΝΠΔΔ, από  υπογραφής  της  σχετικής  σύμβασης  έως  31-12-2011, 
ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  95.800,00  €  (με  Φ.Π.Α.).  Λόγω  του  επείγοντος  η 
προθεσμία διενέργειας του διαγωνισμού να συντμηθεί σε δεκαπέντε ημέρες βάσει του άρθρου 10 
του Π.Δ.118/2007. Επίσης εισηγείται την έγκριση των όρων της επισυναπτόμενης του παρόντος 
εγγράφου διακήρυξης (υπ’ αριθμ. 4/2011) με ημερομηνία  διαγωνισμού την 15 Ιουνίου 2011 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 10.30 π.μ. καθώς και του σχεδίου σύμβασης.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/306/19-05-2011)

− Εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού  μειοδοτικού διαγωνισμού, με τροποποίηση των 
όρων της διακήρυξης και  με σύντμηση της προθεσμίας σε δεκαπέντε ημέρες, βάσει του άρθρου 10 
του Π.Δ.118/2007,  λόγω του επείγοντος,  για  την προμήθεια 1)  πετρελαίου θέρμανσης,  2)  υγρών 
καυσίμων κίνησης και  3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και  ΝΠΔΔ,  από υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31-12-2011,  ενδεικτικού 
συνολικού  προϋπολογισμού  €  95.800,00  με  ΦΠΑ,  που  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 

− Εγκρίνει  τους  όρους  της  αριθμ.  4/2011  διακήρυξης  του  ανωτέρω  διαγωνισμού,  όπως  αυτή 
συντάχθηκε  από  το  αρμόδιο  Τμήμα  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Διοικητικού  –  Οικονομικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας,  με ημερομηνία διεξαγωγής την 15-06-2011, καθώς και  του 
σχεδίου σύμβασης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επανάληψης, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16-06-2011.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 14  ο  
Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την  εισήγηση  του  Γραφείου  του  Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Πρέβεζας,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
30794/140/16-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 30919/1006/16-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση  δαπανών για τις 
εκδηλώσεις  εορτασμού  της  ημέρας  μνήμης  της  Γενοκτονίας  των  Ποντίων,  που 
καθιερώθηκε με το Ν.2193/94 (ΦΕΚ 32/Α/94). Στον φετινό εορτασμό στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, που θα γίνει βάση του προγράμματος, την 22-05-2011, όπως ορίζεται 
στο  αρθρ.  1  παρ.  2  του  Π.Δ.  99/1994  (ΦΕΚ 78/Α/1994),  θα  συμμετέχει  η  Περιφέρεια 
Ηπείρου,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  18635/14-04-11  εγκύκλιο  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.500,00  περιλαμβάνουν αγορά στεφανιού, 
μετακίνηση, διαμονή και διατροφή ομιλητή και μίσθωση της φιλαρμονικής «ΟΡΦΕΑΣ».

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

Αποφασίζει ομόφωνα



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

(απόφαση 13/307/19-05-2011)
Εγκρίνει  τη  συνολική  δαπάνη ποσού  €  1.500,00 με  ΦΠΑ,  σε  βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας),  για 
την κάλυψη των εξόδων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας 
των  Ποντίων,  που  καθιερώθηκε  με  το  Ν.2193/94  (ΦΕΚ  32/Α/94)  και  οι  οποίες  θα 
πραγματοποιηθούν την 22-05-2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Η δαπάνη περιλαμβάνει την αγορά στεφανιού, τη μετακίνηση, διαμονή και διατροφή ομιλητή 
και τη μίσθωση της φιλαρμονικής «ΟΡΦΕΑΣ», η  δε συμμετοχή της  Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας στην  εκδήλωση  γίνεται  βάσει  της  αριθμ.  πρωτ.  18635/14-04-11  εγκυκλίου  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών και  κρίνεται  απαραίτητη,  δεδομένου  ότι  επιβάλλεται  από  τους 
κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων  σχέσεων  που  διέπουν  τη  λειτουργία  της Περιφέρειας 
Ηπείρου.
................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 15  ο  
Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 25606/441/17-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  31403/1027/17-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  εισηγείται  την  έγκριση  δαπανών  για  τις  εκδηλώσεις 
εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων,  που θα γίνει,  βάση του προγράμματος  την  22-05-2011 και  στην  οποία θα 
συμμετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 18635/14-04-11 εγκύκλιο 
του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  με  τη  συνεργασία  του  Δήμου  Ιωαννιτών  και  της 
Αδελφότητας  Ποντίων  και  Μικρασιατών  Ηπείρου.  Οι  δαπάνες  συνολικού  ποσού  € 
1.500,00  πλέον  Φ.Π.Α.,  περιλαμβάνουν  έκδοση  προσκλήσεων  και  φακέλων,  αγορά 
στεφάνων και φυτών, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α..

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

Αποφασίζει ομόφωνα



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

(απόφαση 13/308/19-05-2011)
Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων),  για 
την κάλυψη των εξόδων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας 
των  Ελλήνων  του  Πόντου,  οι  οποίες  θα  πραγματοποιηθούν  την  22-05-2011,  στην 
Περιφερειακή  Ενότητα  Ιωαννίνων,  με  τη  συνεργασία  του  Δήμου  Ιωαννιτών  και  της 
Αδελφότητας Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου.

Η δαπάνη περιλαμβάνει την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και φυτών, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α. η δε συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
στην εκδήλωση γίνεται βάσει της την αριθμ. πρωτ. 18635/14-04-11 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και  κρίνεται  απαραίτητη,  δεδομένου  ότι  επιβάλλεται  από  τους  κανόνες 
εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.
................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 16  ο  
Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 31421/531/17-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  31430/1029/17-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  εισηγείται  την  έγκριση  δαπανών  για  τις  εκδηλώσεις 
εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράμματος και στην οποία θα συμμετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  πρωτ.  18635/14-04-11  εγκύκλιο  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών.  Οι  δαπάνες  συνολικού  ποσού  €  1.500,00  πλέον  Φ.Π.Α.,  περιλαμβάνουν 
παράθεση  δεξίωσης,  αγορά  αναψυκτικών,  γλυκών,  αναλώσιμων  αγορά  στεφάνων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης,  φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών 
κ.α.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
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(απόφαση 13/309/19-05-2011)
Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας),  για την 
κάλυψη των εξόδων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την  22-05-2011, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας.

Η  δαπάνη περιλαμβάνει  έκδοση  προσκλήσεων  και  φακέλων,  προσφορά  καφέ  για  50 
προσκεκλημένους  (βουλευτές,  εκπροσώπους  κομμάτων,  Αρχές  Άρτας,  Δικαστικές  Αρχές, 
φορείς  κλπ),  παράθεση  δεξίωσης,  αγορά  αναψυκτικών,  γλυκών,  αναλώσιμων  αγορά 
στεφάνων,  ενοικίαση  ηχητικής  εγκατάστασης,  φωτογράφιση  εκδηλώσεων,  εκτύπωση 
φωτογραφιών κλπ, η δε συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην εκδήλωση γίνεται 
βάσει  της  την  αριθμ.  πρωτ.  18635/14-04-11  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.

................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 17  ο  
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Διοικητικού 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 31353/1881/17-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ.  31405/1028/17-05-2011  στον  φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με  την  οποία 
εισηγείται  την  έγκριση  λειτουργικών  δαπανών  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/310/19-05-2011)

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας  Θεσπρωτίας,  σε  βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Περιφερειακή  Ενότητα  Θεσπρωτίας),  όπως 
αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:
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1. Δαπάνη ποσού 120,00 € για αμοιβή εργασίας συντήρησης του κήπου στον προαύλιο 
χώρο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0899).

2. Δαπάνη ποσού  390,11 € για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (συμπληρωματική) φορέας 072 ΚΑΕ 
1231.

3. Δαπάνη ποσού 1.500,00 € για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ:1231).

4. Δαπάνη ποσού 600,00 € για την προμήθεια σφραγίδων με το νέο λογότυπο της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, του 
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και του Γραφείου ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (φορέας 072 
ΚΑΕ 1699).

.......................................................................…….......................................……..........……........
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις  δεκαεννέα  (19)  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 
31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1  ο  
Κατακύρωση  του  αποτελέσματος  της  από  06-05-2011  δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της  Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας «Αποκατάσταση του 
οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών», προϋπολογισμού € 99.450,00 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 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.Δ. 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.Δ. 186/96.

6. Την  με  αριθμ.  πρωτ.  74635/29.12.2010  απόφαση  Υπουργείου  Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  περί  «έκτακτης  επιχορήγησης,  συνολικού 
ποσού 10.314.168,00 € σε Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  και  Νομαρχιακά Διαμερίσματα  της 
χώρας  προς  κάλυψη  δαπανών  αποκατάστασης  του  οδικού  δικτύου  τους  λόγω  φυσικών 
καταστροφών»,  με  την  οποία  χορηγήθηκε  στην  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Άρτας  στα 
δικαιώματα και  υποχρεώσεις  της  οποίας  υπεισήλθε  αυτοδικαίως η Περιφέρεια Ηπείρου, το 
ποσό των 99.450,00 € για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο μετά 
από έντονα καιρικά φαινόμενα.

7. Την  αριθμ.  5/97/03-03-2011  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος, η διακήρυξή του, καθώς και  
η  δημοπράτησή  του  βάσει  της  διακήρυξης,  με  μέριμνα  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
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8. Την αριθμ.  10/222/19-04-2011  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία ορίσθηκε η 06-05-2011 ως νέα ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέματος, επειδή η διενεργηθείσα την 12-
04-2011 δημοπρασία απέβη άγονος, δεδομένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για 
επίδοση προσφοράς.

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε με το αριθμ.  
πρωτ.  1567/13-05-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  31456/1030/18-05-2011  στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία υποβλήθηκε το από 12.05.2011 Πρακτικό της 
επιτροπής διαγωνισμού (ΕΔ) για την κατασκευή του έργου  του θέματος και εισηγείται  την 
κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου 
στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΔΗΜΑΣ που είναι ο απόλυτος μειοδότης 
και  προσέφερε  έκπτωση  τρία  επί  τοις  εκατό  (3,00%)  και  προσφερόμενο  ποσό  χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 56.470,22 €, με απρόβλεπτα 64.940,75 € 
και συνολική δαπάνη με απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 96.844,70  €.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/311/19-05-2011)

− Την έγκριση του από 12-05-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 06-05-
2011 δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, με τίτλο «Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών», 
προϋπολογισμού € 99.450,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν. 
3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΔΗΜΑΣ, η 
οποία  προσέφερε  έκπτωση  τρία  επί  τοις  εκατό  (3,00%)  και  προσφερόμενο  ποσό  χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 56.470,22 με απρόβλεπτα € 64.940,75 και 
συνολική δαπάνη με απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ € 96.844,70 και

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΖΑΔΗΜΑΣ, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του μειοδότη (3,00%) 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις  δεκαεννέα  (19)  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 
31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2  ο  
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 10-05-2011 δημοπρασίας  με 
πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας  Πρέβεζας  «Αποκατάσταση  βλαβών  Αντλιοστασίου  Α0  Παντάνασσας  (ΤΟΕΒ 
Μπόϊδα – Μαυρής)» προϋπολογισμού € 50.000,00 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 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.Δ. 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.Δ.  186/96  και  της  αριθμ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με 
μελέτη και μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, για την αντιμετώπιση των 
σοβαρών  προβλημάτων  στις  υποδομές  άρδευσης,  λόγω  βλάβης  που  προκλήθηκε  στο 
Αντλιοστάσιο  της  Παντάνασσας,  οι  οποίες  πρέπει  να  αποκατασταθούν  άμεσα,  πριν  την 
έναρξη  της  αρδευτικής  περιόδου.  Επιπλέον,  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  βάσει 
Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  του  Δήμου  Ζηρού  και  του 
ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής.

7. Την αριθμ.  10/220/19-04-2011  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  μελέτη  του  έργου  του  θέματος  και  η  διακήρυξη  της 
δημοπρασίας του, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, για 
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την εκτέλεση του έργου με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. 
Ιωαννίνων,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  9/27/06-04-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ και της αριθμ.  
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σε 
βάρος των πιστώσεων α) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 
2011 της Π.Ε. Πρέβεζας για ποσό € 42.000,00 β) του Δήμου Ζηρού για ποσό € 5.000,00 και 
γ) του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής για ποσό € 3.000,00 βάσει της σχετικής Προγραμματικής 
Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  ΤΟΕΒ Μπόιδα  – 
Μαυρής και με τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται στη Σύμβαση αυτή.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ.  31569/1339/18-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.  31612/1031/18-05-2011 
στον  φάκελο  4/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  διαβιβάσθηκε  το  από  10-05-2011 
Πρακτικό  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  του  έργου  του  θέματος,  όπου  μειοδότης 
αναδείχθηκε, μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των τριών ισοβαθμισάντων προσφορών, η 
εργοληπτική επιχείρηση Ντζόϊδος Νικόλαος Γεωργίου, με έκπτωση 23% στις τιμές τιμολογίου 
και  προϋπολογισμού,  δηλαδή ποσό προσφοράς 38.500,00  ΕΥΡΩ με  Φ.Π.Α.,  το  οποίο  η 
Υπηρεσία εκτιμά ότι είναι λογικό με τις ισχύουσες τιμές και εισηγείται την έγκρισή του.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/312/19-05-2011)

− Την  έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  της  από  10-05-2011 
δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση βλαβών Αντλιοστασίου Α0 Παντάνασσας (ΤΟΕΒ Μπόϊδα – Μαυρής)» 
προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 
του Ν. 3669/08 ΚΔΕ,  του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 και της αριθμ. 35130/739/09-08-
2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μειοδότης αναδείχθηκε –
μετά από κλήρωση που έγινε την 18-05-2011 μεταξύ τριών (3)  ισοβαθμισάντων οικονομικών 
προσφορών και παρουσία των συμμετεχόντων– η εργοληπτική επιχείρηση Ντζόϊδος Νικόλαος 
του Γεωργίου, με έκπτωση 23% στις τιμές του τιμολογίου και προϋπολογισμού, δηλαδή ποσό 
προσφοράς 38.500,00 με ΦΠΑ.

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Ντζόϊδος Νικόλαος 
του Γεωργίου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του μειοδότη (23,00%) είναι συμφέρουσα, ενώ καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
κατά του κύρους της δημοπρασίας.  
....................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3  ο  
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας  Άρτας  (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον  του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο της 11-05-2011 και σε κάθε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο,  σχετικά  με  την  από  07-09-2010  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  της 
Παναγιώτας Χρ. Κατσάνου κλπ κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και του 
ΟΑΕΔ. 

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Την εισήγηση του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη Άρτας  που  κατατέθηκε  πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με το αριθμ. πρωτ. 30591/522/16-05-2011 έγγραφο, συνημμένο 
με  αρ.  πρωτ.  30723/1001/16-05-2011 στον  φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με  την 
οποία εισηγείται, βάσει  του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, λόγω ελλείψεως 
εμμίσθου Δικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και μέχρι την πλήρωση της εν 
λόγω  θέσης,  τον  ορισμό  του  Αθανάσιου  Κονταξή,  Δικηγόρο  στον  Άρειο  Πάγο,  ως 
πληρεξουσίου Δικηγόρου της ΠΕ Άρτας, για τον χειρισμό της εκκρεμούς υποθέσεως που 
αναφέρεται στο θέμα και αφορά αγωγή της Παναγιώτας Χρ. Κατσάνου κλπ. σχετικά με 
εργαζόμενους STAGE στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/313/19-05-2011)
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Ορίζει τον Αθανάσιο Κονταξή, Δικηγόρο  στον Άρειο Πάγο, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της 
Περιφέρειας  Ηπείρου (Περιφερειακή  Ενότητα  Άρτας)  (ως  καθολικής  διαδόχου  της  Ν.Α. 
Άρτας) προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την 
δικάσιμο της 11-05-2011, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την από 07-
09-2010  αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  της  Παναγιώτας  Χρ.  Κατσάνου  κλπ  κατά  της 
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Άρτας  και  του  ΟΑΕΔ,  και  να  πράξει  οποιαδήποτε  εν  γένει 
ενέργεια απαιτηθεί για τον χειρισμό της παραπάνω υποθέσεως για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), λόγω ελλείψεως εμμίσθου Δικηγόρου 
στην εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα.

Σημειώνεται  ότι  οι  αμοιβές  του  δικηγόρου  στις  περιπτώσεις  ορισμού  δικαστικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί 
Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών, που ελέγχεται ως προς το 
κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας 
της Περιφέρειας. 
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΣ7Λ9-ΣΦ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις  δεκαεννέα  (19)  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 
31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4  ο  
Απόφαση επί της από 09-05-2011 ένστασης της εταιρείας «TREDIT S.A. - Διευρωπαϊκή 
Εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε.», κατά των αριθμ. 
1/19-04-2011  και  2/28-04-2011  Πρακτικών  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  για  την 
ανάδειξη  του  αναδόχου  «Εξωτερικός  Εμπειρογνώμονας  σχετικός  με  τη  διενέργεια 
αναλύσεων, μελετών και αναφορών», του έργου με τίτλο «Wood Energy Exploitation 
for  Entrepreneurship» (Αξιοποίηση της Δασικής Βιομάζας για Επιχειρηματικότητα), 
του  Διακρατικού Προγράμματος  Εδαφικής  Συνεργασίας  MED «Μεσογειακός  Χώρος 
2007-2013».

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 
τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την αριθμ. 6/119/15-03-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  του 
πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  του  θέματος,  συγκροτήθηκε  η  Επιτροπή  του 
Διαγωνισμού  και  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  για  την  κάλυψη των  εξόδων δημοσίευσης της 
σχετικής ανακοίνωσης διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού, σε δύο τοπικές 
εφημερίδες.
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7. Την  αριθμ.  13707/134/08-04-2011  διακήρυξη  για  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος.

8. Την αριθμ. 11/256/05-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  αριθμ.  1/19-04-2011  Πρακτικό  (έλεγχος 
δικαιολογητικών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού  για την ανάδειξη του αναδόχου του 
έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δέχθηκε τις προσφορές των: Α) 
Ένωση  Προμηθευτών  με  εκπρόσωπο  τον  Λάμπρου  Χρ.  Γεώργιο,  Τοπογράφο 
Χωροτάκτη Μηχανικό, Β) TREDIT  S.A Διευρωπαϊκή  εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών 
Ανάπτυξης  &  Πληροφορικής  Α.Ε.,  Γ)  STRATIS Στρατηγικές  και  δράσεις  Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε.  και  Δ)  Σύμπραξη εταιρειών α)  EUROTEC-Ανώνυμος  μελετητική 
εταιρεία  β)  ΚΑΠΕ  CRES  γ)  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε.  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη 
Εταιρεία  ΟτΑ.  Από  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  ανωτέρω 
υποψηφίων αναδόχων, διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών 
όλων των προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του έργου.

9. Την αριθμ. 11/262/05-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε το αριθμ. 2/28-04-2011 Πρακτικό (αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου 
του  θέματος,  σύμφωνα  με  το  οποίο  η  Επιτροπή  προέβη  στον  έλεγχο  των  τεχνικών 
προσφορών, από τον οποίο προέκυψε ότι η τεχνική προσφορά Π1 (ένα) της Ένωσης 
Προμηθευτών  με  εκπρόσωπο τον  Λάμπρου  Χρ.  Γεώργιο,  δεν  καλύπτει  επαρκώς  τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της προκήρυξης για όλα τα υποέργα του 
έργου,  οπότε  χαρακτηρίσθηκε  απορριπτέα.  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή αξιολόγησε και 
βαθμολόγησε  τις  υποβληθείσες  τεχνικές  προσφορές  που  έγιναν  αποδεκτές, 
συντάσσοντας  σχετικό  πίνακα.  Η  συνολική  βαθμολογία  των  τεχνικών  προσφορών 
προέκυψε ως άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των υποέργων με συντελεστή 
βαρύτητας τον λόγο του ποσού του προϋπολογισμού του κάθε υποέργου ως προς τον 
συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Επιπλέον η Επιτροπή κατέγραψε τις παρατηρήσεις 
της σχετικά με την από 21-04-2011 Αναφορά – Υπόμνημα του υποψηφίου αναδόχου 
«Διευρωπαϊκή  Εταιρεία  Συμβούλων  Μεταφορών  Ανάπτυξης  &  Πληροφορικής  Α.Ε. 
TREDIT S.A.».

10. Την  από  09-05-2011  ένσταση  της  εταιρείας  «TREDIT  S.A.  -  Διευρωπαϊκή   Εταιρεία 
Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε.», (αντίγραφο συνημμένο στην 
κατωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) κατά των αριθμ. 1/19-
04-2011 και 2/28-04-2011 Πρακτικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
του  αναδόχου  του  έργου  του  θέματος  και  κατά  κάθε  σχετικής  πράξης,  παράλειψης, 
γνωμοδότησης, εισήγησης και απόφασης της Διοίκησης, με την οποία η ενιστάμενη, για 
τους  λόγους  που  αναλυτικά  αναφέρονται  σ’  αυτή,  ζητά  να  ακυρωθούν  οι 
προσβαλλόμενες πράξεις – Πρακτικά της Αναθέτουσας, να απορριφθούν οι προσφορές 
των λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, άλλως και όλως επικουρικώς να ακυρωθεί 
η διαδικασία ως παράνομη.

11. Την εισήγηση της  Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 31768/302/18-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  31796/1035/18-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  διαβιβάσθηκε  η  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής 
Αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007, η οποία περιλαμβάνεται στο 
αριθμ. 1/13-05-2011 Πρακτικό της, στη συνεδρίαση της οποίας κλήθηκε και παραβρέθηκε 
ο εκπρόσωπος της ενιστάμενης εταιρίας κ. Αναστάσιος Μάνος για να εκθέσει τις απόψεις 
του και να απαντήσει σε ερωτήματα των μελών της,  σύμφωνα με το οποίο και για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την 
απόρριψη της υπό κρίση ένστασης.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 13/314/19-05-2011)
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Απορρίπτει  την  από    09-05-2011  ένσταση   της  εταιρείας  «TREDIT  S.A.  -  Διευρωπαϊκή 
Εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε.», κατά των αριθμ. 1/19-
04-2011 και 2/28-04-2011 Πρακτικών της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του 
αναδόχου «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας σχετικός με τη διενέργεια αναλύσεων, μελετών 
και  αναφορών»,  του  έργου  με  τίτλο  «Wood  Energy  Exploitation  for  Entrepreneurship» 
(Αξιοποίηση της Δασικής Βιομάζας για Επιχειρηματικότητα), του Διακρατικού Προγράμματος 
Εδαφικής  Συνεργασίας  MED  «Μεσογειακός  Χώρος  2007-2013»,  σύμφωνα  με  το  αριθμ. 
1/13-05-2011 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων  του άρθρου 38 του Π.Δ. 
118/2007, σύμφωνα με το οποίο  η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την απόρριψη της 
υπό κρίση ένστασης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, ήτοι:
«1. Ως προς τον ισχυρισμό της ενιστάμενης που προβάλλεται για τις πλημμέλειες της επιτροπής  

κατά  την  διαδικασία  της  παραλαβής  και  της  αποσφράγισης  των  προσφορών,  της  
μονογράφησης και ελέγχου των τεχνικών προσφορών και ειδικότερα της μη κλήσης των  
εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων,  η επιτροπή ορθώς ενήργησε  γιατί δημόσια και  
τηρώντας  τους  κανόνες  της  κείμενης  για  τον  εν  λόγω  διαγωνισμό  νομοθεσίας  και  
ειδικότερα  του  Π.Δ.118/2007  και  παρουσία  όλων  των  εκπροσώπων  των  υποψηφίων  
αναδόχων μετά την λήξη της καταληκτικής ώρας υποβολής των προσφορών (19-04-2011)  
και την μονογράφηση όλων των φακέλων (δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών  
προσφορών) και μονογράφηση κατά φύλλο των δικαιολογητικών συμμετοχής,  παρέδωσε 
τους φακέλους των οικονομικών προσφορών και των τεχνικών οι οποίες δεν ανοίχθηκαν  
καθώς και τους φακέλους των δικαιολογητικών που ανοίχθηκαν και που από τον έλεγχο  
αυτών δεν προέκυψε κάποια παράλειψη, σε υπάλληλο του τμήματος διενέργειας  του εν  
λόγω  διαγωνισμού  και  ειπώθηκε  παρουσία  των  εκπροσώπων  ότι  η  συνεδρίαση  θα  
συνεχιζόταν την επόμενη ημέρα στον ίδιο χώρο και ώρα 9.00 π.μ. πράγμα που έγινε και  
συμμετείχαν  και  εκπρόσωποι  των  υποψηφίων  αναδόχων,  γεγονός  που  αποδεικνύει  ότι  
αφενός η συνέχιση της πρώτης συνεδρίασης γνωστοποιήθηκε με την ανακοίνωσή της στα  
μέλη  κατά  την  λήξη  της  αρχικής συνεδρίασης  και  δεν  τέθηκε  θέμα αμφισβήτησης από  
κάποιον. Επομένως η συνεδρίαση της επόμενης του διαγωνισμού ημέρας(20-04-2011), που  
γνωστοποιήθηκε στους εκπροσώπους των αναδόχων, θεωρείται ως συνέχεια της πρώτης  
και κατά την διάρκεια αυτής  ανοίχθηκαν οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, πράγμα  
που σημαίνει ότι δεν παρέλειψε η επιτροπή να ενημερώσει του υποψήφιους αναδόχους.
2. Ως προς τον ισχυρισμό   της ενιστάμενης  που προβάλλεται για όλους τους συμμετέχοντες  
στον διαγωνισμό, ήτοι : «2.2. Παράνομη, αναιτιολόγητη άλλως ελλιπώς και πλημμελώς  
αιτιολογημένη  αποδοχή  των  φακέλων  δικαιολογητικών  προσφορών……………..»  με  το  
αιτιολογικό  ότι  η  ημερομηνία  υπογραφής  της  υπεύθυνης  δήλωσης  του  Ν.1599/86,  που  
αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, θα πρέπει να είναι ίδια με την  
ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής. Ο ισχυρισμός αυτός δεν στηρίζεται σε  
ρητή διάταξη νόμου αλλά σε σχετική νομολογία του Σ.τ.Ε. (234/2010, 347/2010, 43/2010,  
781/2010). 
Στον  ανωτέρω ισχυρισμό της ενιστάμενης εταιρίας αναφέρουμε τα εξής:
α)  Από καμιά διάταξη νόμου δεν προβλέπεται ότι ημερομηνία υπογραφής της υπεύθυνης  
δήλωσης θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής.
β) Σύμφωνα με την νομολογία του Σ.τ.Ε. (Ε.Α. 1377/2008) «το κρίσιμο στοιχείο για το  
παραδεκτό της υπεύθυνης δήλωσης αποτελεί όχι το χρονικό σημείο συντάξεώς της αλλά το  
περιεχόμενο αυτής, με το οποίο αρκεί να βεβαιώνεται, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της  
εν  λόγω δηλώσεως,  ότι   μέχρι  και  την  ημερομηνία  υποβολής  της  προσφοράς τους,  οι  
συμμετέχοντες  πληρούν  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις  για  την  συμμετοχή  τους  στον  
διαγωνισμό».
3. Ως  προς  τον  ισχυρισμό   της  ενιστάμενης  εταιρίας  ότι  δηλαδή  υπάρχει  ασυμβίβαστο  
συμμετοχής  στον διαγωνισμό της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ  
Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.» για τους προβαλλόμενους λόγους (επίτευξη  
αθέμιτου προβαδίσματος, ταύτιση συμφερόντων κρίνοντος και κρινόμενου), επικαλούμαστε  
τα παρακάτω:
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 Η Αναπτυξιακή εταιρία «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» δεν είναι αμιγής επιχείρηση της πρώην Ν.Α.  
Ιωαννίνων και νυν Περιφέρειας Ηπείρου αλλά είναι εταιρία μικτής οικονομίας και δρα με  
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (σχετικό καταστατικό της εν λόγω εταιρίας). Εξάλλου από  
καμιά διάταξη νόμου δεν απαγορεύεται η συμμετοχή της στον διαγωνισμό.

 Κατά συνέπεια των ανωτέρω καμιά από τις αρχές της αντικειμενικότητας, της ισότητας,  
της χρηστής διοίκησης, της αμεροληψίας και της εύλογης εμπιστοσύνης του διοικούμενου  
που πρέπει να χαρακτηρίζουν και να διέπουν τη διοικητική δράση, δεν παραβιάζεται με την  
συμμετοχή στον διαγωνισμό της εν λόγω εταιρίας».

Κατά τα λοιπά, και κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης της ένστασης  της εταιρείας 
«TREDIT S.A. - Διευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής 
Α.Ε.»,  ισχύουν  οι  αριθμ.  11/256/05-05-2011  και  11/262/05-05-2011  αποφάσεις  της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, με τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα, τα 
αριθμ.  1/19-04-2011  Πρακτικό  (έλεγχος  δικαιολογητικών)  και  2/28-04-2011  Πρακτικό 
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού  για την ανάδειξη του 
αναδόχου  «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας σχετικός με τη διενέργεια αναλύσεων, μελετών 
και  αναφορών»  του  έργου  με  τίτλο  «Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship» 
(Αξιοποίηση της Δασικής Βιομάζας για Επιχειρηματικότητα), του Διακρατικού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013».

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, τονίζοντας – 
όπως και  σε προηγούμενες σχετικές με το ίδιο Πρόγραμμα αποφάσεις της Ο.Ε. – ότι  η 
συμμετοχή  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στα  διάφορα  διακρατικά  Προγράμματα  της  Ε.Ε., 
πρέπει  να  γίνεται  με  γνώμονα  την  προσφορά  του  καθενός  από  αυτά,  οπότε  αν  δεν 
αποδειχθεί  η  πρακτική  αξία  του  συγκεκριμένου  Προγράμματος,  δεν  υπερψηφίζει  την 
εισήγηση.  Επίσης  σημείωσε  ότι  πρέπει  να  παρουσιάζεται  κάθε  φορά  στο  Περιφερειακό 
Συμβούλιο απολογισμός των συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία μετέχει  η Περιφέρεια 
Ηπείρου, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις  δεκαεννέα  (19)  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 
31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5  ο  

Έγκριση  δαπάνης  συνολικού  ποσού  €  45.047,95  σε  εκτέλεση  της  αριθμ.  65/2008 
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Άρτας  και  της  αριθμ.  19/2010  απόφασης  του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας,  σχετικά με την καταβολή επιδόματος σε πρώην 
υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ. πρωτ. 1146/12-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 29985/967/12-05-2011 
στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με την οποία εισηγείται  την έγκριση  δαπάνης 
συνολικού  ποσού  45.047,95  €  σε  εκτέλεση  δικαστικών  αποφάσεων.  Η  Υπηρεσία 
σημειώνει ότι οι ενάγοντες πρώην υπάλληλοι, με σύμβαση ορισμένου χρόνου της Ν.Α. 
Άρτας,  διεκδίκησαν το επίδομα των 176,00 € και  δικαιώθηκαν με την αριθμ.  65/2008 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Άρτας και  την αριθμ. 19/2010 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Άρτας. Στη συνέχεια ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτών εξέδωσε στις 10-1-
2011 απόγραφο εκτελεστό της αριθμ. 65/2008 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας. Στην 
εισήγηση επισυνάπτεται και η από 04-03-2011 γνωμοδότηση του Δημ. Τζίμα, δικηγόρου, 
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που είχε οριστεί από τη Ν.Α. Άρτας για την άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης 
κατά της αριθμ. 19/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας με την οποία 
γνωμοδοτεί ότι πιθανολογεί σφόδρα την μη ευδοκίμηση της αίτησης αναίρεσης λόγω της 
εκπεφρασμένης επί του θέματος νομολογίας του Αρείου Πάγου και συνακόλουθα την ίδια 
τύχη θα έχει  η  ενδεχόμενη άσκηση αναστολής εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης.  Η 
Υπηρεσία επίσης επισυνάπτει στην εισήγηση και τις σχετικές καταστάσεις δαπανών.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/315/19-05-2011)

Εγκρίνει  την  δαπάνη  συνολικού  ποσού  €  45.047,95  σε  εκτέλεση  της  αριθμ.  65/2008 
απόφασης του  Ειρηνοδικείου  Άρτας,  η  οποία  κατέστη  τελεσίδικη  με  την  αριθμ.  19/2010 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας, και επί της οποίας εκδόθηκε την 10-01-
2011  πρώτο  εκτελεστό  απόγραφο,  για  την  καταβολή  στους  ενάγοντες,  εκ  μέρους  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως καθολικής διαδόχου της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας,  του 
επιδικασθέντος ποσού με τους νόμιμους τόκους και τα έξοδα, που αφορά στην καταβολή 
του επιδόματος των € 176,00 στους ενάγοντες, πρώην υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.

Η ως  άνω δαπάνη,  συνολικού  ποσού  €  45.047,95  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,  ως καθολικής διαδόχου της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Άρτας,  εκ των οποίων, ποσό € 44.931,93 σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 0892 και ποσό € 
1.116,02 σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 0894.
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6  ο  
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για  την 
εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, έτους 2011, στην 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ»,  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. 9/30/6-4-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2011 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε.

7. Την αριθμ. 10/241/19-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η α) η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών 
της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση  του  έργου  καταπολέμησης  κοινών  και  ανωφελών  κωνοποειδών,  για  το  έτος 
2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές 
εστίες,  σε τακτά χρονικά διαστήματα,  όπως θα υποδεικνύεται  από τη Δ/νση Δημόσιας 
Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων, 
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προϋπολογισμού  €  45.000,00 και  β)  οι  όροι  της  διακήρυξης,  για  τη  διενέργεια  του 
ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
31869/2516/19-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 31923/1040/19-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένα τα αριθμ. 1/09-05-2011 και 2/16-05-2011 
Πρακτικά  της  Επιτροπής  διενέργειας  του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 
εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κωνοποειδών για το έτος 2011, βάσει των οποίων η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με τα ως άνω Πρακτικά:

Α)  αριθμ. 1/09-05-2011 Πρακτικό    (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών)  : η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, μετά  τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
προέβη  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  των  προσφορών  των  πέντε  (5) 
διαγωνιζομένων  που  κατέθεσαν  προσφορές  και  εξέτασε  την  πληρότητα  των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής.  Από  τον  έλεγχο   των  δικαιολογητικών  συμμετοχής, 
διαπιστώθηκε ότι  οι  παραπάνω  συμμετέχοντες  προσκόμισαν  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά,  που  προβλέπονταν  από  τη  σχετική  διακήρυξη.  Κατά  τον  έλεγχο  των 
τεχνικών  προσφορών,  διαπιστώθηκαν  τα  εξής:   α) Οι  τεχνικές  προσφορές  των 
συμμετεχόντων  Δ.  ΛΙΑΚΟΥ-Α.  ΤΣΙΤΣΙΚΑ  Ο.Ε.  (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ), 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΛ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και  ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ  Σ.  ΜΕΜΙ  R. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε. (ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ)  ήταν πλήρεις, ως προς τα στοιχεία,  που 
πρέπει να περιλαμβάνουν, όπως προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη. β) Η Τεχνική 
Προσφορά  της  εταιρείας  ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  SOLUTIONS  δεν  περιείχε  σχετικές 
πιστοποιήσεις εκτέλεσης έργων καταπολέμησης κουνουπιών, σε επίπεδο νομού, κατά την 
τελευταία πενταετία, που να περιλαμβάνουν ψεκαστικές εφαρμογές με επίγεια μέσα και 
δεν κατατέθηκαν αντίγραφα σχετικών συμβάσεων (όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος 
υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός του έργου) και βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης. Επιπλέον, ήταν ελλιπής, σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού 
και  ειδικού αντικειμένου,  καθώς και  την  μεθοδολογία προσέγγισης και  υλοποίησης του 
έργου και  γ)  Η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΤΖΙΜΑΣ Σ.  -  ΒΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε.  δεν 
περιείχε  σχετικές  πιστοποιήσεις  εκτέλεσης  έργων  καταπολέμησης  κουνουπιών,  σε 
επίπεδο  νομού,  κατά  την  τελευταία  πενταετία,  που  να  περιλαμβάνουν  ψεκαστικές 
εφαρμογές με επίγεια μέσα και δεν κατατέθηκαν αντίγραφα σχετικών συμβάσεων (όπου 
θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός 
του έργου) και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Στη συνέχεια η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα 
την απόρριψη των προσφορών των ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ SOLUTIONS και ΤΖΙΜΑΣ Σ. - ΒΙΟ 
ΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε. και την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών των Δ. 
ΛΙΑΚΟΥ-Α.  ΤΣΙΤΣΙΚΑ  Ο.Ε.  (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ), ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΛ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και  ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ  Σ.  ΜΕΜΙ  R.  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  Χ.  Ο.Ε. 
(ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ).

Β)  αριθμ.  2/16-05-2011 Πρακτικό    (έλεγχος  οικονομικών προσφορών)  :  η  Επιτροπή του 
Διαγωνισμού προέβη στην  αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των  οποίων η 
προσφορά κρίθηκε τελικά αποδεκτή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών και  ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τις προσφερόμενες τιμές,  ήτοι: 
17.886,17  €,  για  τη  Δ.  ΛΙΑΚΟΣ-Α.  ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ  Ο.Ε.  (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ), 
25.000,00  €,  για  τον  ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΛ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟ  και  19.000,00  €,  για  την 
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  Σ.  ΜΕΜΙ  R.  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  Χ.  Ο.Ε.  (ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ),  μη 
συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α. Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  του 
Διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της καταπολέμησης κωνοποειδών, για το έτος 
2011,  στο  Νομό  Ιωαννίνων, στη  Δ.  ΛΙΑΚΟΣ -  Α.  ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.  (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ) και στην τιμή των 17.886,17 €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α.

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, 
τόνισαν ότι για να έχει το έργο της καταπολέμησης των κωνοποειδών τα αναμενόμενα 
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αποτελέσματα,  πρέπει  οι  αρμόδιες  Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας,  να 
ασκήσουν  αυστηρή  επιτήρηση  και  επίβλεψη  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  από  τον 
ανάδοχο που θα προκύψει από το σχετικό διαγωνισμό. 

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/316/19-05-2011)

Α. Έγκριση Πρακτικών
Εγκρίνει  το  αριθμ.  1/09-05-2011  Πρακτικό  (έλεγχος  δικαιολογητικών  και  τεχνικών 
προσφορών)  της  Επιτροπής  διενέργειας  του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 
εκτέλεση  του  έργου  καταπολέμησης  κωνοποειδών  για  το  έτος  2011,  στην  Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
των  διαγωνιζομένων που κατέθεσαν προσφορές, και αφού διαπιστώθηκε  η πληρότητα των 
δικαιολογητικών  όλων  των  προσφορών,  η  Επιτροπή  προέβη  στον  έλεγχο  των  τεχνικών 
προσφορών,  από  τον  οποίο  διαπιστώθηκε  ότι  α)  Η  Τεχνική  Προσφορά  της  εταιρείας 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  SOLUTIONS  δεν  περιείχε  σχετικές  πιστοποιήσεις  εκτέλεσης  έργων 
καταπολέμησης  κουνουπιών,  σε  επίπεδο  νομού,  κατά  την  τελευταία  πενταετία,  που  να 
περιλαμβάνουν  ψεκαστικές  εφαρμογές  με  επίγεια  μέσα  και  δεν  κατατέθηκαν  αντίγραφα 
σχετικών συμβάσεων (όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης 
και ο προϋπολογισμός του έργου) και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Επιπλέον, ήταν ελλιπής, 
σχετικά με την πληρότητα και αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειμένου, καθώς και την 
μεθοδολογία  προσέγγισης  και  υλοποίησης  του  έργου  και  β)  Η  Τεχνική  Προσφορά  της 
εταιρείας ΤΖΙΜΑΣ Σ.  -  ΒΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε.  δεν περιείχε  σχετικές πιστοποιήσεις  εκτέλεσης 
έργων καταπολέμησης κουνουπιών, σε επίπεδο νομού, κατά την τελευταία πενταετία, που να 
περιλαμβάνουν  ψεκαστικές  εφαρμογές  με  επίγεια  μέσα  και  δεν  κατατέθηκαν  αντίγραφα 
σχετικών συμβάσεων (όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης 
και ο προϋπολογισμός του έργου) και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.

Επομένως,  σύμφωνα  με  το  ως  άνω  αριθμ.  1/09-05-2011  Πρακτικό  της  Επιτροπής 
Διενέργειας  του  Διαγωνισμού,  γίνονται  αποδεκτές  στην  περαιτέρω  διαδικασία  του 
διαγωνισμού,  στη  φάση  ανοίγματος  και  αξιολόγησης  των  οικονομικών  προσφορών,  οι 
προσφορές των κάτωθι  εταιρειών,  των οποίων οι  τεχνικές προσφορές  ήταν πλήρεις,  ως 
προς τα  στοιχεία,  που πρέπει  να  περιλαμβάνουν,  όπως προβλέπονταν  από τη  σχετική 
διακήρυξη:

1. Δ. ΛΙΑΚΟΥ-Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑ Ο.Ε. (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ), 

2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και 

3. ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ Σ. ΜΕΜΙ R. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. Ο.Ε. (ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ)

ενώ δεν γίνονται αποδεκτές οι κάτωθι προσφορές:

1. Η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ SOLUTIONS, επειδή  δεν περιείχε 
σχετικές  πιστοποιήσεις  εκτέλεσης  έργων  καταπολέμησης  κουνουπιών,  σε  επίπεδο 
νομού, κατά την τελευταία πενταετία, που να περιλαμβάνουν ψεκαστικές εφαρμογές με 
επίγεια μέσα και δεν κατατέθηκαν αντίγραφα σχετικών συμβάσεων (όπου θα αναφέρεται 
ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός του έργου) και 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  Επιπλέον,  ήταν ελλιπής,  σχετικά με την πληρότητα  και 
αρτιότητα του γενικού και ειδικού αντικειμένου, καθώς και την μεθοδολογία προσέγγισης 
και υλοποίησης του έργου και 

2. Η Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ΤΖΙΜΑΣ Σ.  -  ΒΙΟ ΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε.,  επειδή δεν 
περιείχε  σχετικές  πιστοποιήσεις  εκτέλεσης  έργων  καταπολέμησης  κουνουπιών,  σε 
επίπεδο  νομού,  κατά  την  τελευταία  πενταετία,  που  να  περιλαμβάνουν  ψεκαστικές 
εφαρμογές με επίγεια μέσα και δεν κατατέθηκαν αντίγραφα σχετικών συμβάσεων (όπου 
θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η διάρκεια εκτέλεσης και ο προϋπολογισμός 
του έργου) και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.
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Εγκρίνει το αριθμ. 2/16-05-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
διενέργειας  του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
καταπολέμησης  κωνοποειδών  για  το  έτος  2011,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Ιωαννίνων, 
σύμφωνα  με  το  οποίο,  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  προέβη  στην  αποσφράγιση  των 
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων  των οποίων η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή, 
κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών,  όπως 
αναφέρθηκε  ανωτέρω,  από τον  έλεγχο των οποίων προέκυψε ότι  η  συμφερότερη είναι  η 
προσφορά της ΛΙΑΚΟΣ - Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ) και στην τιμή των 
17.886,17 €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του  έργου  καταπολέμησης  κοινών  και  ανωφελών  κωνοποειδών,  για  το  έτος  2011,  στην 
Περιφερειακή Ενότητα  Ιωαννίνων,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω αριθμ.  1/09-05-
2011  (έλεγχος  δικαιολογητικών  και  τεχνικών  προσφορών)  και  2/16-05-2011  (έλεγχος 
οικονομικών  προσφορών)  Πρακτικά  της  Επιτροπής  Διεξαγωγής  του  Διαγωνισμού,  στην 
εταιρεία  με  την επωνυμία  ΛΙΑΚΟΣ -  Α.  ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.  (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ),  η 
οποία προσκόμισε τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά 
ήταν πλήρης, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει, όπως προβλέπονταν από τη 
σχετική διακήρυξη,  η δε οικονομική της προσφορά είναι  η συμφερότερη,  στην τιμή των € 
17.886,17 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

− Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεως με τον ανωτέρω μειοδότη, για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων. 
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις  δεκαεννέα  (19)  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 
31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 7  ο  
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-05-2011 δημοπρασίας  με 
πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας  Ιωαννίνων  «Αντικατάσταση  ηλεκτρικού  πίνακα  (7  πεδίων)  και  καλωδιώσεων 
αντλιοστασίων Α2 Λαψίστας και Α4 Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ. 

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 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.Δ. 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.Δ.  186/96  και  της  αριθμ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την  αριθμ.  πρωτ.  1979/04-05-2011  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέως  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτ.  Μακεδονίας  (αντίγραφο  συνημμένο  στην 
κατωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), με την οποία εγκρίθηκε η 
διάθεση πίστωσης ποσού € 73.800,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της  ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου  με  ΚΑ  2010ΕΠ03000014  «Έργα  αποκατάστασης  ζημιών  από  θεομηνίες  στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010», για την εκτέλεση του έργου  «Αντικατάσταση ηλεκτρικού 
πίνακα (7 πεδίων) και καλωδιώσεων αντλιοστασίων Α2 Λαψίστας και Α4 Ροδοτοπίου», και 
ορίσθηκε  η  Περιφέρεια  Ηπείρου  ως  Προϊσταμένη Αρχή του  ανωτέρω έργου  και  η  Δ/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

7. Την  αριθμ.  11/269/05-05-2011  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, με διενέργεια πρόχειρου 
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διαγωνισμού,  με  μελέτη,  διακήρυξη  και  μέριμνα  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, βάσει  των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 
ΚΔΕ και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών.

8. Την  αριθμ.  11/272/05-05-2011  απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος και 
η διακήρυξη της δημοπρασίας του, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων,  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού,  με 
μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ 
και  της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10)  απόφασης  του  Υπουργού 
Οικονομικών. 
9. Το από 13-05-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού (υποβλήθηκε με το αριθμ. 
πρωτ.  31895/3214/19-05-2011 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
συνημμένο με  αρ.  πρωτ.  31922/1039/19-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
κατά το οποίο, η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στη 
δημοπρασία, ανέδειξε μειοδότη τον Γεώργιο Βλάχα, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 
€ 58.800,00 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2,00%.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/317/19-05-2011)

− Την  έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  της  από  13-05-2011 
δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (7 πεδίων) και καλωδιώσεων αντλιοστασίων Α2 
Λαψίστας και Α4 Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, κατά την οποία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ,  του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 και  
της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10)  απόφασης  του  Υπουργού 
Οικονομικών, μειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος Βλάχας, ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη 
τιμή € 58.800,00 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2,00% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον  Γεώργιο Βλάχα,  με  ποσό σύμβασης € 
58.800,00 χωρίς ΦΠΑ, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή 
του έργου και  η προσφορά του μειοδότη (2,00%) είναι  συμφέρουσα, ενώ καμία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε κατά του κύρους της δημοπρασίας.  
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (άρθρο  175  του  Ν.  3852/2010),  όπως  αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του  Περιφερειάρχη  Ηπείρου,  στις  
δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 
Στη  Συνεδρίαση,  στην  οποία  κλήθηκαν  νομίμως  όλα  τα  μέλη  της  Επιτροπής,  παρευρέθηκαν  και 
μετείχαν οι: 
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης  Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ 8  ο  

Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα την 20-05-
2011 για υπηρεσιακούς λόγους.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  του  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)»,  τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
των  Π.Δ.  59/2007  και  60/2007,  του  Ν.2362/1995  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  Ελέγχου  των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ»,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την  εισήγηση  του  Προέδρου  της  Επιτροπής,  για  την  έγκριση  μετακίνησης  του 
Αντιπεριφερειάρχη  Άρτας  κ.  Βασιλείου  Ψαθά,  στην  Αθήνα  την  20-05-2011,  προκειμένου  να 
παραστεί σε σύσκεψη για το LEADER Αλιείας.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/318/19-05-2011)

Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα την 20-05-2011, 
προκειμένου να παραστεί  σε σύσκεψη για το  LEADER Αλιείας και  την αντίστοιχη δαπάνη για την 
κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (Ημερήσια αποζημίωση,  δαπάνες  διοδίων,  προμήθεια καυσίμων 
κλπ), η οποία θα βαρύνει  τις πιστώσεις του Ε.Φ. 072/0716 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου.
.....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 2. Πλιάκος Μιχαήλ 
 3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

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


