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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/04-03-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός 
Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 16584/622/20-02-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν 
οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής 
(Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», προϋπολογισµού  132.000,00  € µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση διάλυσης της σύµβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και 
προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. 

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7Λ9-ΕΟΖ



 - 2 - 

Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισµού € 570.000,00 µε ΦΠΑ, αναδόχου Γεωργίου 
Φάκου Ε∆Ε 

3. Απόφαση επί της από 07-02-2013 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος 
Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του 3ου ΑΠΕ του 
έργου. 

4. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/26-02-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Προµήθεια µετασχηµατιστή 
αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

5. Έγκριση του από 22-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

6. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων 
και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 
έτος 2013 και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας. 

7. Έγκριση του Πρακτικού Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του. 

8. Έγκριση επέκτασης των αρµοδιοτήτων της συγκροτηθείσας µε την αριθµ. 26/1069/13-09-
2012 απόφαση της Ο.Ε., Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: 
Προβολή – ∆ηµοσιότητα, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση 
των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε 
το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

9. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/29-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και 
Νο2/31-01-2013 (έλεγχος τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τις δράσεις που αφορούν α) 
υπηρεσίες για την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου και β) 
Υπηρεσίες Μετάφρασης Υλικού και ∆ιοργάνωσης Τοπικών Εργαστηρίων, 
προϋπολογισµού € 40.000,00 του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αξιοποίηση δασικής 
βιοµάζας για επιχειρηµατικότητα» και ακρωνύµιο «WOODE3», το οποίο υλοποιείται ως 
υποέργο στο πλαίσιο του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
«Μεσογειακός Χώρος – MED», βάσει της αριθµ. πρωτ. 16950/146/22-02-2013 
γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σχετικά µε την από 17-04-
2012 και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 824/2012 αγωγής του Νοµικού Συµβούλου 
∆ηµητρίου Στάθη, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου. 

11. Συγκρότηση των Επιτροπών Α) διενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων 
(σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) παραλαβής εργασιών αποµάκρυνσης 
επεξεργασµένων (διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) 
στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

12. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή από 09-02-2013, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 12997/582/11-02-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων καθώς και την αποκατάσταση της βατότητας λόγω 
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καταπτώσεων σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων εξαιτίας της επικινδυνότητας του 
οδοστρώµατος. 

13. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και 
την αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, 
βάσει της αριθµ. 5241/233/17-01-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
και της αριθµ. 3/60/22-01-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προµήθειας άλατος, για τις έκτακτες ανάγκες, λόγω 
παγετού-χιονοπτώσεων και προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα έκτακτα έντονα καιρικά 
φαινόµενα (χιονοπτώσεις), στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνολικού προϋπολογισµού 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. έως τη λήξη της χειµερινής 
περιόδου. 

15. Έγκριση δαπάνης για τη µεταφορά δεδοµένων (πρόγνωση καιρού) µέσω κινητού 
τηλεφώνου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013. 

16. Έγκριση δαπανών για τη δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

17. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Α΄ Πανηπειρωτικό Συνέδριο και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

18. Έγκριση του από 12-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συµπληρωµατικά 
τεχνικά έργα 10ης επαρχιακής οδού εντός οικισµού Άσσου», προϋπολογισµού € 15.000,00 
µε ΦΠΑ. 

19. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, για 
την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Καταγραφή και Τεκµηρίωση των Αρωµατικών και Φαρµακευτικών ∆ένδρων/Φυτών της 
Ηπείρου,  της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση και Ανάλυση Βιωσιµότητας του 
Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση των 
Επιτροπών ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών, Παραλαβής 
και Ενστάσεων. 

20. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

21. Έγκριση µετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του 
σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 27/02/2013 έως 01/03/2013 µε θέµα 
«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα», και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

22. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Παύλου 
Λεόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που αφορά στην πληρωµή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, έτους 2013. 

23. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Καθαρισµός ρεµάτων και χαντακιών για την απορροή οµβρίων υδάτων στο 
∆.∆. Θεσπρωτικού», προϋπολογισµού δαπάνης € 12.300,00 µε ΦΠΑ, του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον 
καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

24. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Ενίσχυση αναχώµατος στον ποταµό Λούρο», προϋπολογισµού δαπάνης € 
3.936,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό 
δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 
2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 
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25. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας σε επαρχιακή οδό Ρευµατιάς – Σκιαδά», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 2.460,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και 
ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου. 

26. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόµο Βαλανιδούσσα – Καναλλάκι», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 2.066,40 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και 
ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου. 

27. Έγκριση µετακίνησης του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Άρτας κ. Μπακόλα 
Αριστοτέλη στις 22 Φεβρουαρίού 2013 στην Αθήνα, σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε 
τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

28. Έγκριση µετακίνησης του Θεοδώρου Μήλλιου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 27/02/2013 έως 01/03/2013 µε θέµα «Επίσηµος 
έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα», και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

29. Έγκριση µετακίνησης της Ειδικής Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση 
Βασιλική, για τη συµµετοχή της στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας 
για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή» 
(GrItCUZINE) που θα πραγµατοποιηθεί στo Πρίντιζι της Ιταλίας την Πέµπτη 14 Μαρτίου 
2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

30. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α», αναδόχου 
τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για 
την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013.  

31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες 
του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 20.100,00 µε ΦΠΑ. 

32. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτής, εκσκαφέας 
κλπ) σύµφωνα µε την αριθµ. 67/11.01.2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, 
για την άρση µεγάλων καταπτώσεων και κατολίσθησης στο 5ο χλµ του επαρχιακού 
δρόµου Ελάτης – Καστανιάς. 

33. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών, σύµφωνα µε την αριθµ. 212/01.02.2013 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης 
α) των φθορών φρεατίων στο τµήµα Άρτα – Μπανιώτη (περιοχή ΙΟΝ) της επαρχιακής 
οδού Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας και β) της βατότητας της ίδιας οδού, στη θέση 
πριν τον Προφήτη Ηλία, όπου σηµειώθηκαν καθιζήσεις λόγω των πληµµυρών στις 24, 25 
και 26/01/2013. 

34. Έγκριση και παραλαβή των ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο το 
µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ». 

35. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
16753/750/21-02-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, λόγω 
έντονων καιρικών φαινοµένων.  
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36. Έγκριση ανάθεσης της προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού για την πιστοποίηση του 
∆ηµόσιου ΚΤΕΟ της Π. Ε. Θεσπρωτίας. 

37. Έγκριση µετακίνησης του Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Πληροφορικής  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε 
σεµινάριο που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
µε τίτλο: «Τεχνολογίες και ∆ιαχείριση ∆ικτύων», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 Μαρτίου 
2013 έως και τις 15 Μαρτίου 2013. 

38. Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για εγκεκριµένες δαπάνες που δεν τιµολογήθηκαν 
εντός του οικονοµικού έτους 2012. 

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

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

1. Έγκριση προµήθειας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

2. Έγκριση µετακίνησης της Ηγουµενίδου Βασιλικής, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση 
ενηµερωτικής συνάντησης  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, που θα 
διεξαχθεί στις 7-3-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

3. Έγκριση µετακίνησης του Κατσέλη Χρήστου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας,  στην Αθήνα, για την παρακολούθηση ενηµερωτικής 
συνάντησης για το έργο παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας 
οικον. ενίσχυσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, που θα διεξαχθεί στις 7-3-2013 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

4. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι 
η από 19-02-2013 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς.  

5. Έγκριση προµήθειας τριών φορητών συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικών ενωτίων και 
βόλων στα αιγοπρόβατα, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

6. Έγκριση των Πρακτικών ΙΙ/25-01-2013 και ΙΙΙ/18-02-2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη 
Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 
361.944,63 µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις των προηγούµενων, από 11-02-
2013 και 22-02-2013 συνεδριάσεων.  

Κατά τη διάρκεια της ως άνω επικύρωσης, συζητήθηκε, µετά από αίτηµα µελών της 
Επιτροπής, και το θέµα για το οποίο είχε ληφθεί απόφαση στην 6η/11-02-2013 συνεδρίαση 
της Επιτροπής και αφορούσε στην «Έγκριση δαπάνης προκειµένου να γίνει δήλωση µε το Ν. 
4014/2011 στο ΥΠΕΚΑ, τµηµάτων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Περιφέρειας Ηπείρου 
“Ολοκλήρωση Χιονοδροµικού Κέντρου Ανηλίου”».  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κατέθεσε και έθεσε υπόψη των µελών αυτής, τον φάκελο του 
έργου του Χιονοδροµικού Κέντρου Ανηλίου, στον οποίο, όπως τους επέδειξε, περιλαµβάνεται 
εκτός των άλλων, η οικοδοµική άδεια του κτιρίου – το οποίο απαιτήθηκε να µετατοπισθεί κατ’ 
ελάχιστο λόγω κατολισθήσεων – η άδεια επέµβασης από το ∆ασαρχείο, η ΚΥΑ χωροθέτησης 
τριών εµπλεκοµένων Υπουργείων (Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης), 
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καθώς και η αρχική ΚΥΑ περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τόνισε δε, ότι µόνο για την τελευταία, 
χρειάστηκε να ληφθούν 30 υπογραφές από τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες των Υπουργείων 
ΠΕΧΩ∆Ε, Γεωργίας και Ανάπτυξης, καθώς και από τον ΕΟΤ, οπότε γίνεται φανερό πόση 
δουλειά έγινε από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Η δαπάνη για τη δήλωση ρύθµισης 
αυθαιρέτων, αφορά στην άδεια του υπογείου µηχανοστασίου, καθώς και στους υαλοπίνακες 
που τοποθετήθηκαν περιµετρικά του αιθρίου, για προστασία από καιρικά φαινόµενα, 
τακτοποιήσεις για τις οποίες θα µπορούσε να γίνει ενηµέρωση του φακέλου της άδειας, όµως 
επελέγη η διαδικασία του Ν. 4014/2011, για λόγους πλήρους διαφάνειας και χωρίς να 
εξαρτάται από αυτό η αδειοδότηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων, που ούτως ή άλλως έχει 
ήδη ληφθεί. Επεσήµανε επίσης ότι το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, που άλλαξε την τύχη 
όλης της περιοχής, είναι το µοναδικό στην Ελλάδα που διαθέτει άδεια περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, γι’ αυτό και θεωρεί ότι οι αιτιάσεις και µοµφές των µελών της Επιτροπής όπως 
εκφράσθηκαν στη σηµερινή συζήτηση, είναι καθόλα άδικες και για τη ∆ιοίκηση, αλλά και για 
τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνεχίζουν να ασχολούνται µε το έργο, το οποίο, όπως 
σηµείωσε, δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, µια και υπάρχουν και άλλες εργασίες να γίνουν.  

Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µετά και τη 
συζήτηση που ακολούθησε, ανακεφαλαιώνοντας, κατέθεσαν τα εξής: «Η ένταξη αυθαίρετων 
κατασκευών για τακτοποίηση στις διατάξεις του Ν. 4014/2011, εκθέτει όσους ασχολήθηκαν 
στο έργο, διότι, παρόλο που είχαν εκπονηθεί µελέτες που έτυχαν εγκρίσεων, δεν 
εφαρµόσθηκαν. Άρα παραβιάσθηκαν νόµοι και κανονισµοί. Αυτό είναι κάκιστο παράδειγµα για 
τους πολίτες, από δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσιους λειτουργούς. Η παραγωγή αυθαιρεσιών 
σε χρόνο αρκετά προγενέστερο, σε περίοδο που κάθε αυθαιρεσία αντιµετωπιζόταν χωρίς 
δυνατότητα τακτοποίησης δηµιουργεί ερωτήµατα για τη χρηστή οικονοµική διαχείριση των 
έργων µια και πληρώθηκαν ενώ δεν προβλεπόταν από τις µελέτες και τις προκηρύξεις των 
αρχικών έργων, εργασίες που οµολογούνται σήµερα ως αυθαίρετες. Η παρέλευση τόσου 
χρόνου από την ισχύ του Ν. 4014/2011 (πέµπτη παράταση ισχύος του) αποδεικνύει ότι οι ήδη 
διαπιστωµένες αυθαιρεσίες αντιµετωπίσθηκαν µε πνεύµα αυταρχισµού και αλαζονείας 
ατιµωρησίας, µέχρι που προσέκρουσαν πιθανά στην επιτακτική ανάγκη πιστοποίησης και 
αδειοδότησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων που τώρα έχει αναλάβει ιδιώτης. Όσοι έχουν 
διαχειρισθεί το έργο φέρουν ευθύνη ηθική και όχι µόνο, την οποία, µε την ευκαιρία των 
διατάξεων του Ν. 4014/2011 έρχονται να τακτοποιήσουν. ∆εν συναινούµε, το κόστος 
απαλλαγής από την ευθύνη αυτή, να καλυφθεί µε χρήµατα του Ελληνικού λαού». 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος 
Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», προϋπολογισµού  132.000,00  € µε 
ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 101839/4147/13-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής (Ε.Ο. Ιωαννίνων – 
Άρτας) - Κοσµηρά», προϋπολογισµού € 132.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 35/1423/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Η., και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 106808/10696/30-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 105055/10524/27-11-2012 απόφαση  της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου.  

8. Το αριθµ. πρωτ. 17541/1622/25-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17630/662/25-02-2013 στον φάκελο 
3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 05-02-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή 
«…. σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  κατέγραψε στο Πρακτικό τα 
υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά, µονόγραψε τα έγγραφα αυτά και ήλεγξε την 
βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις 
µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο και 
καταχώρησε αυτές κατά σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος 
Πίνακα (II). Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και 
ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη 
συµµετοχή του, το δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 
της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά 
και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Τέλος 
ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε 
το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. Στα πλαίσια 
της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο 
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο µηχανόσηµα τα οποία 
και διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) η 
ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και 
ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της 
διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες γίνονται δεκτές. Μετά τα παραπάνω και 
προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 17/21-9-2010 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών επιστολών) 
η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε 
µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης 
άµεσα, µετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες 
Αρχές. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις  14-02-2013 , οπότε και στην κατοχή 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής. Την  η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και 
αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές 
βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των 
διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, όπως αναγράφονται στον Πίνακα (II) που επισυνάπτεται 
στο παρόν Πρακτικό. Την 12:00 π.µ. της 14-02-2013, η  Πρόεδρος της επιτροπής 
γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι προσφορές 
όλων των διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µε 
ποσοστό έκπτωσης   62 %  και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία 
µε έναρξη την 15-02-2013   και ώρα 7:30 και µε λήξη την 19-02-2013  και ώρα 14:30....».  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/194/04-03-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 05-02-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος του τµήµατος: Κόµβος Πεδινής 
(Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας) - Κοσµηρά», προϋπολογισµού  132.000,00  € µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µε ποσοστό 
έκπτωσης 62% και ποσό προσφοράς 65.543,19 € χωρίς ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 
άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (62%) είναι 
συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας.   

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η πολύ 
µεγάλη έκπτωση που επιτεύχθηκε στο διαγωνισµό, δηµιουργεί εύλογη ανησυχία για την 
ποιότητα κατασκευής του έργου, εφιστώντας την προσοχή για τον έλεγχο από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες, που πρέπει να είναι ενδελεχής. Επιπλέον επανέλαβε την πάγια θέση 
του, για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, µε 
κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, 
ώστε να είναι σε θέση, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, για 
να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην 
αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση διάλυσης της σύµβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισµού € 570.000,00 µε ΦΠΑ, αναδόχου 
Γεωργίου Φάκου Ε∆Ε.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 10014/956/26-02-2013 έγγραφο 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 18710/677/27-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«…. Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Περιγραφή του αντικειµένου της εργολαβίας (̟εριλη̟τικά): 
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Το συγκεκριµένο έργο ̟εριλαµβάνει α̟οκατάσταση του ανατρε̟όµενου τµήµατος του 
τοίχου της Θέσης Α και α̟οκατάσταση του συνόλου της ολίσθησης στη θέση Β, ̟ου 
εκδηλώθηκαν στο 93ο χλµ της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης στα όρια του ∆. 
Μαστροχωρίων του Ν. Ιωαννίνων.  
2. Μελέτη – Συµβατικά τεύχη – ∆ηµο̟ρασία – Συµφωνητικό : 
α)  Τα συµβατικά τεύχη του έργου συνέταξε η ∆.Ε.Σ.Ε./Π.Η. και ενέκρινε µε την αριθ. 
2140/19-10-2011  α̟όφασή της η ∆.∆.Ε./Π.Η. 
β) Η δηµο̟ρασία έγινε την 14-2-2011  και µειοδότης αναδείχθηκε  ο κ. Γεώργιος Φάκος   
Ε.∆.Ε. µε έκ̟τωση 59 %. 
γ)  Η σύµβαση του έργου υ̟εγράφη την 24-8-2011 για συνολικό ̟οσό 235.975,50 €, α̟ό το 
ο̟οίο 161.895,98 € για εργασίες, 24.284,40 € για α̟ρόβλε̟τες δα̟άνες, 3.367,00 € για αξία 
ασφάλτου, 2.302,62 € για εκτιµώµενη δα̟άνη αναθεώρησης και 44.125,50 € για Φ.Π.Α. 
3. Προθεσµίες : 
α) Προθεσµία ̟εραιώσεως ̟ου τάσσει η αρχική σύµβαση : 25-10-2011. 
β) µε την αρίθµ. α̟όφαση 36/1067/13-12-2011 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας 
Η̟είρου εγκρίθηκε 1η ̟αράταση ̟ροθεσµίας µέχρι την 30-3-2012. 
γ) µε την αρίθµ. α̟όφαση 10/363/6-4-2012 της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής Περιφέρειας 
Η̟είρου εγκρίθηκε 2η ̟αράταση ̟ροθεσµίας µέχρι την 30-6-2012. 
δ)  µε την αρίθµ. 22/894/31-7-2012 α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής/Π.Η., µε την 
ο̟οία εγκρίθηκε  3η ̟αράταση ̟ροθεσµίας ̟εραίωσης των εργασιών έως την 30-9-2012. 
4. Οικονοµικά στοιχεία της εργολαβίας : 
α)  Αρχική χρηµατοδότηση 570.000,00 € (σύµβαση 235.975,50 €) µε την αριθ. 2455/13-4-
2010  α̟όφαση της Γενικής Γραµµατέως  Περιφέρειας Η̟είρου. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : 570.000,00 € 
5. Ανακεφαλαιωτικοί ̟ίνακες του έργου (Α.Π.Ε.) : ∆ε συντάχθηκε. 
6. Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. : ∆ε συντάχθηκε. 
7.  Τεχνικό αντικείµενο ̟ου εκτελέστηκε µέχρι σήµερα : 
Α̟οκατάσταση της θέσης Β, µε  την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών :  
1. Κατασκευή τοίχου συρµατοκιβωτίων ̟λάτους 5.0m και ύψους 5.0m, σε συνδυασµό µε 

2 ε̟άλληλες στρώµνες συρµατοκιβωτίων συνολικού ύψους 0.5m καθώς και µια σειρά 
συρµατοκυλίνδρων ̟άχους 0.8m και ύψους 6.0m, σε διάταξη ̟ου ̟εριγράφεται στα 
συνηµµένα σχέδια. 

2. Κατασκευή σφραγιστικών ̟λακών σκυροδέµατος ̟άχους 0.1m,  ο̟λισµένων µε 
̟λέγµα, στη κορυφή των συρµατοκιβωτίων και στο ύψος του φυσικού εδάφους. 

3. Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης α̟ό λιθορρι̟ή, ελάχιστου ̟άχους 50cm κάτω τη 
βάση του θεµελίου. 

4. Ε̟ανε̟ίχωση µε κατάλληλο κοκκώδες υλικό στραγγιστηρίων ό̟ισθεν του τοίχου και 
σε όλο το ύψος του. 

5. Ε̟ανε̟ίχωση σε όλο το ύψος του ̟ρανούς µε κοκκώδες ̟οταµοχειµµάρειο υλικό 
(υλικό εκσκαφών) διαµορφωµένο σε κλίση ̟ου ̟ροδιαγράφεται στα συνηµµένα 
σχέδια. 

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η ∆ιευθύνουσα Υ̟ηρεσία θεωρεί ότι µε τις εκτελεσθείσες εργασίες αντιµετω̟ίστηκε η 
ε̟είγουσα ανάγκη ̟ροστασίας των ̟ρανών στη θέση B  ̟ου εγκυµονούσε τον µεγαλύτερο 
κίνδυνο. Κατό̟ιν αυτού, λαµβάνοντας υ̟όψη το γεγονός ότι οι εργασίες στη θέση Α δεν 
κρίνονται ̟λέον α̟αραίτητες λόγω του ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα ̟ου διέρρευσε δεν 
̟αρατηρήθηκαν ̟ροβλήµατα στα ̟ρανή του οδοστρώµατος και δεδοµένης της οικονοµικής 
στενότητας και ε̟ειδή ο ανάδοχος κατέθεσε Υ̟εύθυνη ∆ήλωση, η ο̟οία ̟ρωτοκολλήθηκε 
στην Υ̟ηρεσία µας την 1.2.2013( αρίθµ. ̟ρωτ. : 10014/956) και µε την ο̟οία δεν ε̟ιθυµεί 
ουδεµία οικονοµική α̟οζηµίωση, ̟λην της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών και της 
νόµιµης αναθεώρησης,  

ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α 
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τη διάλυση της σύµβασης του έργου : « Α̟οκατάσταση και ̟ροστασία ̟ρανών α̟ό τα 
νερά του ̟οταµού  Σαραντά̟ορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης ». Στο 
σηµείο αυτό θα ̟ρέ̟ει να ενηµερώσουµε την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή ότι θέση της 
∆ιευθύνουσας Υ̟ηρεσίας είναι στο µέλλον και ευθύς ως υ̟άρξει οικονοµική δυνατότητα 
θα ̟ρέ̟ει να συσταθεί νέα εργολαβία για την οριστική διευθέτηση της ̟ροστασίας των 

̟ρανών.. ....».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, σηµείωσε ότι συµφωνεί µε τη διάλυση της εργολαβίας, µε την επισήµανση ότι 
πολλές φορές σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, είχε καταθέσει την 
κάθετη διαφωνία του στη χορήγηση παρατάσεων για το συγκεκριµένο έργο και δικαιώθηκε 
γι’ αυτό. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/195/04-03-2013) 

Εγκρίνει τη διάλυση της σύµβασης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και 
προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. 
Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισµού € 570.000,00 µε ΦΠΑ, αναδόχου Γεωργίου Φάκου 
Ε∆Ε, σύµφωνα µε την ανωτέρω (υπό στ. 6) εισήγηση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Απόφαση επί της από 07-02-2013 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» αναδόχου 
κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος 
Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του 3ου ΑΠΕ του 
έργου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την από 07-02-2013 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», αναδόχου του έργου του θέµατος 
(αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 12432/1194/25-02-2013 εισήγηση της 
∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά του σχεδίου του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α Π Ε), το 
οποίο συντάχθηκε από την Υπηρεσία και υπογράφηκε από µας µε επιφύλαξη την 
30/01/2013.  

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7Λ9-ΕΟΖ



 - 14 - 

Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 07-02-2013 ένστασή της, αναφέρει επί 
λέξει τα εξής: 

« ……. Στη συνέχεια η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συνέταξε σχέδιο του 3ου 
Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών του Έργου (Α. Π. Ε ), το οποίο µας κάλεσε να υπογράψουµε την 
30/01/2013. Παρατηρήσαµε ότι όπως και κατά τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ και 2ου ΑΠΕ, δεν 
είχε περιλάβει στον υπό έγκριση 3° Α.Π.Ε. σχετικό άρθρο για την αποζηµίωση της 
προµήθειας υλικών Ε4 από τα λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής, αλλά είχε αυξήσει εκ' 
νέου την ποσότητα του συµβατικού άρθρου Α-18.2 «∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
κατηγορίας Ε4» από 33.000µ3 που προέβλεπε ο 2ος Α.Π.Ε. σε 44.500 µ3, οπότε και 
υπογράψαµε µε επιφύλαξη. Κατά αυτής της βλαπτικής πράξης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
ασκούµε νόµιµα και εµπρόθεσµα την παρούσα ένσταση κατ' άρθρο 57 παρ. 8 του Ν. 
3669/2008 για τους ακόλουθους βάσιµους και αληθείς λόγους: 
∆ιαφωνία-Βασιµότητα 
Η Υπηρεσία πριν τη δηµοπράτηση του έργου και κατά την εκπόνηση των απαραίτητων 
µελετών δεν προγραµµάτισε και δεν προέβη σε εκπόνηση της απαραίτητης γεωτεχνικής – 
γεωλογικής µελέτης ως όφειλε, µε δεδοµένο το µέγεθος και τη σηµαντικότητα του έργου 
(κύριος δρόµος εισόδου- εξόδου προς και από την πόλη των Ιωαννίνων µε σύνδεση µέσω του 
ανισόπεδου κόµβου µε την Εγνατία Οδό και τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο). Κατά την 
εκπόνηση δε της µελέτης οδοποιίας έγινε η αυθαίρετη και ατεκµηρίωτη παραδοχή ότι το νέο 
οδόστρωµα θα εδράζονταν σε έδαφος µε δείκτη CBR=20. Ως εκ τούτου υποεκτίµησε τις 
απαιτήσεις του έργου σε υλικά για την εξυγίανση του εδάφους έδρασης του οδοστρώµατος 
και περιέλαβε στον αρχικό προϋπολογισµό δηµοπράτησης του έργου µια µικρή ποσότητα από 
δάνεια υλικά κατηγορίας Ε4 ίση µε 4.000 µ3. Κατά το σχεδιασµό υλοποίησης του έργου και 
τη διαµόρφωση της προσφοράς µας, λάβαµε υπ' όψιν όλα τα διαθέσιµα στοιχεία και µε 
δεδοµένο τις µικρές απαιτήσεις του έργου σε υλικά εξυγιάνσης εδάφους αποφασίσαµε ότι δεν 
δικαιολογούνταν η διαδικασία για εξεύρεση και αδειοδότηση δανειοθαλάµου για τους 
παρακάτω λόγους: 
• το κόστος για την εκπόνηση των απαραίτητων ελέγχων (εργαστηριακών δοκιµών 

καταλληλότητας του υλικού του δανειοθαλάµου) µελετών (µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, µελέτη εκσκαφής δανειοθαλάµου και αποκαταστάσεων κ.λ.π) καθώς και το 
κόστος των εργασιών για την αποκάλυψη του δανειοθαλάµου πριν τη δανειοληψία αλλά 
και των εργασιών αποκατάστασής του µετά το πέρας της δανειοληψίας είναι δυσανάλογα 
µεγάλο σχετικά µε την ποσότητα των υλικών δανείων που απαιτούνταν για την κατασκευή 
του έργου. 

• ο τραυµατισµός του περιβάλλοντος για τη λήψη µιας µικρής ποσότητας δανείων είναι 
δυσανάλογα µεγάλος σε σχέση µε το όποιο πιθανό όφελος. 

Για τους παραπάνω λόγους, µε δεδοµένο τη µικρή ποσότητα δανείων υλικών που απαιτούσε 
το έργο, αποφασίσαµε η προµήθειά τους να γίνει από τα λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής 
έστω και µε αυξηµένα κοστολόγια αγοράς και µεταφοράς, τα οποία όµως ήταν µικρότερα από 
τα κόστη για την πιθανή δανειοδότηση και αποκατάσταση του όποιου δανειοθαλάµου. Όταν 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και ενώ είχε αναπτυχθεί πλήρως το εργοτάξιο και 
είχε οργανωθεί µε προσωπικό και µηχανήµατα, προέκυψε η ανάγκη για πολλαπλάσια υλικά 
εξυγίανσης ο µεγάλος χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών και 
τη χορήγηση των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών για δανειοθάλαµο (εκτιµάται σύµφωνα 
µε προηγούµενη εµπειρία µας σε κατ' ελάχιστον 8 µήνες), θα έφερνε ολική ανατροπή στο ήδη 
υποβληθέν και εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου µε δυσµενείς επιπτώσεις τόσο στο 
χρόνο υλοποίησης του ίδιου του έργου, όσο και οικονοµικές για την εταιρεία µας, λόγω των 
θετικών και αποθετικών ζηµιών ως αποτέλεσµα της διακοπής των εργασιών που αναπόφευκτα 
θα γινόταν µέχρι την αδειοδότηση του δανειοθαλάµου, Άρα θα πρέπει η Υπηρεσία τις 
επιπλέον ποσότητες υλικών εξυγίανσης που απαιτεί το έργο, τις πέραν των αρχικώς 
προβλεποµένων να τις αποζηµιώσει µε νέα τιµή η οποία θα περιλαµβάνει την αγορά τους από 
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τα λειτουργούντα λατοµεία και τη µεταφορά τους για ενσωµάτωση στο έργο µε δεδοµένο ότι 
δανειοθάλαµος για τη λήψη δανείων για τους λόγους που προαναφέραµε δεν υφίσταται. 
Ήδη η Υπηρεσία µε τον 1° Α,Π.Ε. αύξησε την αρχικά προβλεπόµενη ποσότητα του 
συµβατικού άρθρου Α-18.2 «∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4» από 
4.000µ3 σε 20.000µ3 και στη συνέχεια µε τον προσβαλλόµενο 2ο Α.Π.Ε., αύξησε εκ' νέου την 
ποσότητα του συµβατικού άρθρου Α-18.2 «∆άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας 
Ε4» από 20.000µ3 σε 33.000µ3 και µε τον υπό έγκριση 3° ΑΠΕ αυξάνει εκ' νέου την 
ποσότητα από 33Ό00µ3 σε 44.500µ3 , ήτοι αύξηση κατά 34,85% σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ ή 
αύξηση κατά 1.112,50% σε σχέση µε την προβλεπόµενη από τον αρχικό προϋπολογισµό 
ποσότητα. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πλήρως ότι υπήρξε σοβαρότατη αµέλεια από 
την πλευρά του κυρίου του έργου µε την παράλειψή του να εκπονήσει γεωλογική γεωτεχνική 
µελέτη. 
Κατόπιν όλων αυτών και επειδή η ανάγκη για την επιπλέον του αρχικού προϋπολογισµού 
ποσότητα δανείων υλικών κατηγορίας Ε4 προέκυψε: 
•  Από ανατροπή των δεδοµένων του έργου για την οποία ευθύνεται η Υπηρεσία η οποία δεν 

εκπόνησε την απαραίτητη γεωλογική- γεωτεχνική µελέτη ως όφειλε. 

• Από λανθασµένη εκτίµηση και παραδοχή της εγκεκριµένης µελέτης του έργου όσον αφορά 
τις παραµέτρους του εδάφους έδρασης του οδοστρώµατος. 

• Από λανθασµένη εκτίµηση των ποσοτήτων δανείων υλικών κατηγορίας Ε4 για την 
εξυγίανση του εδάφους θεµελίωσης µε αποτέλεσµα ο αρχικός προϋπολογισµός να 
περιλαµβάνει µια µικρή ποσότητα ίση µε 4.000 µ3 έναντι των πάνω από 44.500µ3 που 
εκτιµάται ότι τελικά θα απαιτηθούν. 

• Και επειδή δεν ήταν δυνατόν µε τα διαθέσιµα στοιχεία να προβλέψουµε κατά την 
προσφορά µας ότι οι ποσότητες για δάνεια υλικά θα ήταν κατά πολύ προσαυξηµένες σε 
σχέση µε την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισµού, ώστε να προχωρήσουµε έγκαιρα 
στην εξεύρεση και αδειοδότηση δανειοθαλάµου. 

ΖΗΤΟΥΜΕ 
1. Να εξεταστεί και να γίνει δεκτή η παρούσα Ένστασή µας. 
2. Να αναγνωρισθεί ότι η επιπλέον του αρχικού προϋπολογισµού ποσότητα υλικών 

κατηγορίας Ε4 που θα απαιτηθεί µέχρι την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να καλυφθεί µε 
προµήθεια από τα λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής και όχι από δανειοθάλαµο (αφού 
τέτοιος δανειοθάλαµος δεν υφίσταται). 

3. Για την αποζηµίωση αυτών των πρόσθετων υλικών κατηγορίας Ε4 η Υπηρεσία να 
συντάξει Νέο Τιµή και να την περιλάβει στον υπό έγκριση ΑΠΕ, όπου θα περιληφθεί όχι 
µόνο η αξία αγοράς του υλικού αλλά και το κόστος µεταφοράς από το λατοµείο µέχρι το 
έργο. 

4. Να επιστραφεί το σχέδιο του 3ου Α.Π.Ε. από την Προϊσταµένη Αρχή στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία προς ανασύνταξη, προκειµένου να συµπεριληφθεί η προαναφερόµενη Νέα Τιµή 
και να συνοδευτεί ο Α.Π.Ε. από σχετικό Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων 
Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), άλλως να διορθωθεί από την Προϊσταµένη Αρχή το σχέδιο του 
3ου ΑΠΕ και να εγκριθεί κατ’ αποδοχή της ένστασής µας. 

5. Να αποφασισθούν όλα τα νόµιµα. ». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 12432/1194/25-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17774/665/25-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ΄αυτή, εισηγείται την 
απόρριψη όλων των αιτηµάτων του αναδόχου που περιλαµβάνονται στην από 07-02-
2013 ένστασή του κατά του σχεδίου του 3ου Α.Π.Ε. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/196/04-03-2013) 

Εξετάζει την από 07-02-2013 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», αναδόχου κατασκευής του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε  Εγνατία Οδό της 
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του σχεδίου του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.), το οποίο συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
υπογράφηκε από την ανάδοχο εταιρεία µε επιφύλαξη την 30-01-2013 

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση και « ….. Να αναγνωρισθεί 
ότι η επιπλέον του αρχικού προϋπολογισµού ποσότητα υλικών κατηγορίας Ε4 που θα 
απαιτηθεί µέχρι την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να καλυφθεί µε προµήθεια από τα 
λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής και όχι από δανειοθάλαµο (αφού τέτοιος 
δανειοθάλαµος δεν υφίσταται). Για την αποζηµίωση αυτών των πρόσθετων υλικών 
κατηγορίας Ε4 η Υπηρεσία να συντάξει Νέο Τιµή και να την περιλάβει στον υπό έγκριση 
ΑΠΕ, όπου θα περιληφθεί όχι µόνο η αξία αγοράς του υλικού αλλά και το κόστος µεταφοράς 
από το λατοµείο µέχρι το έργο. Να επιστραφεί το σχέδιο του 3ου Α.Π.Ε. από την 
Προϊσταµένη Αρχή στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προς ανασύνταξη, προκειµένου να 
συµπεριληφθεί η προαναφερόµενη Νέα Τιµή και να συνοδευτεί ο Α.Π.Ε. από σχετικό 
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), άλλως να 
διορθωθεί από την Προϊσταµένη Αρχή το σχέδιο του 3ου ΑΠΕ και να εγκριθεί κατ’ αποδοχή 
της ένστασής µας…. ». 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 12432/1194/25-02-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  

« ....  Σχετικά µε το θέµα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

1. Η σύµβαση για την κατασκευή του έργου του θέµατος υπογράφτηκε στις 23-6-2011 για 
ποσό 7.668.279,62 (µε Φ.Π.Α.). 

2. Η εγκεκριµένη µελέτη και όσον αφορά την έδραση του νέου οδοστρώµατος προέβλεπε 
ότι: «Το CBR σχεδιασµού λήφθηκε ίσο µε 20. Αυτό σηµαίνει πως στην περίπτωση που δεν 
εξασφαλίζεται αυτή η τιµή για το υλικό έδρασης θα πρέπει να γίνεται περαιτέρω εξυγίανση 
0,20 - 0,40 µ. (αναλόγως των ιδιοτήτων του συναντώµενου υλικού -βλ. ΟΣΜΕΟ A3) για την 
έδραση του οδοστρώµατος, µε υλικό κατηγορίας Ε4». 

3. Ο ανάδοχος κατά την έναρξη κατασκευής του έργου εκτίµησε ότι το έδαφος του 
οδοστρώµατος του υπό κατασκευή έργου, κατά πάσα πιθανότητα δεν ανταποκρίνεται στις 
παραδοχές της οριστικής µελέτης του, όσον αφορά τις γεωτεχνικές του ιδιότητες. 

4. Προς διερεύνηση των παραπάνω εκτιµήσεών του ο ανάδοχος ζήτησε από το τµήµα 
ελέγχου και ποιότητας ∆ηµοσίων Έργων Ηπείρου στην ∆/νση Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας την εκτέλεση γεωτεχνικής 
έρευνας µε τη λήψη αριθµού δειγµάτων εδάφους κατά µήκος του έργου ώστε να ελεγχθούν 
αφενός µεν οι παραδοχές της µελέτης, αφετέρου δε να καθοριστούν η φέρουσα ικανότητά του 
και το πάχος της απαιτούµενης εξυγιαντικής στρώσης. 

5. Μετά την ολοκλήρωση του γεωερευνητικού προγράµµατος και των αποτελεσµάτων 
των εργαστηριακών ελέγχων επί των δειγµάτων εδάφους, ο ανάδοχος εκπόνησε γεωτεχνική 
µελέτη θεµελίωσης του οδοστρώµατος σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν και η 
οποία υπεβλήθη προς έλεγχο στην ∆/σα Υπηρεσία (αρ. πρωτ. Ο∆Ο 10180/ΕΞ/60/24-10-2011). 

6. Η ∆/σα Υπηρεσία απάντησε µε σχετικό έγγραφο της (αρ. πρωτ. 76164/7836/10-11- 
2011):, «θα πρέπει να κατασκευαστεί εξυγιαντική στρώση συνολικού πάχους 600 mm µε 
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υλικό κατηγορίας Ε4 σε όλο το µήκος της οδού που πρόκειται να κατασκευαστεί και για το 
τµήµα της διατοµής έκτος της υφιστάµενης ζώνης ασφαλτόστρωσης». 

Στη συνέχεια η ∆/νουσα Υπηρεσία, συνέταξε το σχέδιο του 3ου Α,Π.Ε., το οποίο ο ανάδοχος 
εκλήθη να υπογράψει συµφωνά µε το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 (κωδικοποίηση Νοµοθεσία 
∆ηµ. Έργων). Τον παραπάνω 3° Α.Π.Ε. ο ανάδοχος υπέγραψε µε επιφύλαξη και εν συνεχεία 
υπέβαλλε την παρούσα προς εξέταση ένσταση, εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας 
ενστάσεων. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ:  

………………………………. 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1.  Στη παρ. 3 του άρθρου 57 αυξοµειώσεις εργασιών -- νέες εργασίες) του Ν. 3669/2008 
(Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας) αναφέρεται: «Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών 
(απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, καλύπτονται ιδίως δαπάνες που 
προκύπτουν ατό εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί 
µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις η σφάλµατα της 
προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των 
σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση 
να µην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα 
βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύµβαση». 

2.  Από τα συµβατικά τεύχη του έργου (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, - τιµολόγιο) 
είναι απολύτως σαφές ότι η εξασφάλιση των απαιτουµένων δανειοθαλάµων, ορυχείων, 
λατοµείων κ.λ.π. αποτελεί ευθύνη του αναδόχου και θέµα που πρέπει να λάβει υπόψη του πριν 
την διαµόρφωση της προσφοράς του. 

Συγκεκριµένα: 

α).  Στο άρθρο 18 της Ε.Σ.Υ., παρ. 18.1 εδάφιο αναγράφεται: «επίσης ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος µε δαπάνη του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους δανειοθαλάµους κ.λ.π.». β). 
Στο άρθρο 18, παρ. 18-2: «Όλες οι δαπάνες για την πλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του 
αναδόχου ή άλλα που προβλέπονται ρητά στο άρθρο της παρούσης, καταβάλλονται από τον 
ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιµές προσφοράς για την εκτέλεση 
του έργου. 

γ).  Στο άρθρο 19, παρ. 19.4 «∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τη λήψη 
δανείων και την προσκόµισή τους στις θέσεις κατασκευής επιχωµάτων, µόνο µε την τιµή του 
σχετικού άρθρου του τιµολογίου προσφοράς». 

δ).  Στο άρθρο Α-18 (προµήθεια δανείων) του τιµολογίου αναφέρεται: «πριν τη 
διαµόρφωση των προσφορών τους, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επισηµάνουν τις πιθανές 
θέσεις λήψεως δανείων, είτε από χειµάρρους είτε από λατοµεία και να εξασφαλίσουν τόσο 
την καταλληλότητα αυτών όσο και τη δυνατότητα λήψεως από πλευράς χορήγησης αδείας από 
τους αρµόδιους φορείς λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς 
όρους. Τιµή ανά κυβικό µέτρο που επιµετράται µετά της µεταφοράς των δανείων από 
οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου των έργων. 

3. Τυχόν δυσκολίες, υπερβολικές η όχι δαπάνες, υπολογισµοί, σχεδιασµοί και υποθέσεις 
του αναδόχου είναι προφανές ότι δεν µπορούν να αποτελέσουν λόγους για παράκαµψη των 
παραπάνω αναφεροµένων σαφών υποχρεώσεων του αναδόχου. 

4. Ακόµη και αν υποθετικά Η ∆/νουσα Υπηρεσία, είχε τη δυνατότητα, καθ' υπέρβαση των 
συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου να εξετάσει το επιχείρηµά του, ότι δηλαδή 
λαµβάνοντας υπόψη τη ποσότητα υλικού εξυγίανσης που υπήρχε στον αρχικό προϋπολογισµό 
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του έργου, δεν προχώρησε στην εξασφάλιση δανειοθαλάµου, επισηµαίνουµε ότι όφειλε να 
λάβει υπόψη πριν την διαµόρφωση της προσφοράς του, το σύνολο των Συµβατικών Τευχών 
του έργου. Συγκεκριµένα όπως και ο ίδιος στην ένστασή του αναφέρει στην τεχνική περιγραφή 
του έργου και στο κεφάλαιο πάχος οδοστρωσίας, υπάρχει περίπτωση να προκύψει ανάγκη 
περαιτέρω εξυγίανσης (αλλαγή CBR µελέτης), πάχους 0,20 - 0,40 cm. Από το παραπάνω 
εδάφιο, προκύπτει σαφέστατα, η πολύ πιθανή περίπτωση µεγάλης αύξησης της ποσότητας 
υλικού εξυγίανσης. (απλός πολλαπλασιασµός 2.000µµΧ20,00 Χ (0,20 - 0,40). 

5. Για τους 1ο και 2ο ΑΠΕ του έργου έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο ανάλογες 
ενστάσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί µε βάση τις 36/1063/13-12-2011 και 28/1130/1-10-
2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την απόρριψη όλων των αιτηµάτων του αναδόχου που 
περιλαµβάνονται στην από 7/2/2013 ένστασή του κατά του σχεδίου του 3ου ΑΠΕ. ……. ». 
................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/26-02-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Προµήθεια µετασχηµατιστή 
αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 97457/3959/30-10-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια 
µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)». 
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7. Την αριθµ. 33/1323/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», 
προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010» Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη και εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακηρύξεως του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέταξε τη σχετική µελέτη 
(τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός, τιµολόγιο) και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 100718/7663/08-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) Συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής, του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

8. Την αριθµ. 36/1484/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
Απορρίφθηκε ως απαράδεκτο, το υποβληθέν από την εταιρεία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» 
ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε., «Υπόµνηµα – Αναφορά», το οποίο 
υπέχει θέση ένστασης κατά του Πρακτικού Νο1/10-12-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και Β) 
Εγκρίθηκε το Νο1/10-12-2012 Πρακτικό (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής, σύµφωνα µε το οποίο, στην περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού που αφορά στο στάδιο αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, γίνεται 
αποδεκτή η προσφορά του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ, επειδή έχει προσκοµίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται από τη σχετική ∆ιακήρυξη, ενώ 
αποκλείεται η προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» 
ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε., επειδή δεν προσκόµισε το απαιτούµενο 
πιστοποιητικό ποιότητας ISO της επιχείρησης. 

9. Το µε αριθµ. 1/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.∆. 30/1996 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 1/08-02-2013 απόφασή της, 
µε την οποία απορρίφθηκε η από 07-01-2013 προσφυγή της εταιρείας «ΑΝΤΛΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 36/1484/17-12-2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

10. Το Νο 2/26-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
18113/1470/26-02-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 18120/673/26-02-2013 στον φάκελο 
3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 

θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» 

Στα Ιωάννινα σήµερα, την 26η του µηνός Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση, στο γραφείο 345 του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθµ. 33/1323/13-11-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση του υποέργου «προµήθεια 
µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού 17.000,00 
€, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 

1. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Πρόεδρος, 

2. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., Μέλος και 

3. Κοντογιώργου ∆ήµητρα, Π.Ε. Περιβάλλοντος, Μέλος. 
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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Αποσφράγιση οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ, του οποίου η 
προσφορά κρίθηκε τελικά αποδεκτή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, στα πλαίσια 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µετασχηµατιστή, στο αντλιοστάσιο του 
ΓΟΕΒ Κατσικά, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την αποκατάσταση των διάφορων ζηµιών, 
προϋπολογισµού 17.000,00 €, µε Φ.Π.Α., από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. οικ. 108321/8261/05-12-2012 
σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε βάση τους όρους της οποίας, διενεργήθηκε ο 
παρών διαγωνισµός και κατόπιν της υπ΄αριθµ. 36/1484/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και της υπ΄αριθµ. 1/8-2-2013 απόφασης της Επιτροπής του 
άρθρου 68 του Π.∆. 30/1996. 

Ακολούθως, και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η επιτροπή άρχισε η συζήτηση του θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος αυτής, αφού πήρε το λόγο, είπε τα εξής : Με το υπ΄αριθµ. 1 
Πρακτικό µας, εγκρίναµε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του παραπάνω υποψήφιου αναδόχου και 
σήµερα, θα προβούµε στην αποσφράγιση της οικονοµικής του προσφοράς. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να προβεί στην αποσφράγιση του 
υποφακέλου µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του υποψήφιου αναδόχου και στη συνέχεια, 
αφού µονογράφτηκε ο φάκελος και η οικονοµική προσφορά, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε την 
προσφερόµενη τιµή, ήτοι 13.682,93 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των δεδοµένων και έλαβε υπόψη της : 

1) το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εξασφάλισε συνθήκες πραγµατικού 
ανταγωνισµού, µε σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, δεδοµένου ότι στην 
προκειµένη περίπτωση, τηρήθηκαν οι νόµιµες διατυπώσεις και προϋποθέσεις δηµοσιότητας, µε στόχο 
την έξωθεν καλή µαρτυρία και την εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού, προς το σκοπό 
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του 
διαγωνισµού [τήρηση των διατάξεων του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, µε την ανάρτηση στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», καθώς και ανάρτησή της στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων]. 

2) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην περιορίζουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 

3) Το γεγονός ότι υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών προηγούµενου διαγωνισµού και 
συγκεκριµένα αυτού για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου 
αποστράγγισης Στρογγυλής – Πέτρας : Προµήθεια µετασχηµατιστή και λοιπών υλικών», από τα 
οποία εµφαίνεται ότι η ανωτέρω προσφερόµενη τιµή είναι οικονοµικά συµφέρουσα. 

 Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε, οµόφωνα, να εισηγηθεί, στην αρµόδια Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, την κατακύρωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
εκτέλεση του υποέργου «προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά 
(ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού 17.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010», στον ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟ και στην τιµή των 13.682,93 €, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Στο σηµείο αυτό και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/197/04-03-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Νο2/26-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 
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17.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο 
της οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟΥ, του οποίου η προσφορά 
κρίθηκε αποδεκτή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, και για τους λόγους που 
η Επιτροπή αναλυτικά αναφέρει στο ως άνω Νο2/26-02-2013 Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 
10), εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στον µειοδότη ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟ, 
µε τιµή προσφοράς 13.682,93 € µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., η οποία 
είναι οικονοµικά συµφέρουσα. 
Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια µετασχηµατιστή αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου 
Κατσικά (ΓΟΕΒ)», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα Νο1/10-12-2012 και 
Νο2/26-02-2013 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, στον µειοδότη ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. 
ΠΕΤΡΟ, ο οποίος προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται 
από τη σχετική ∆ιακήρυξη και η προσφορά του είναι οικονοµικά συµφέρουσα και εντός των 
ορίων του προϋπολογισµού, µε τιµή € 13.682,93 µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΕΤΡΟ, για 
την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια µετασχηµατιστή 
αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικά (ΓΟΕΒ)», µε ποσό € 13.682,93 µη 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση του από 22-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής 
Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 6/131/11-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην 
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Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» και Β) Συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής, 
του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού. 

8. Το από 22-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την εκτέλεση του έργου του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 17298/1409/25-02-2013 
έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 17616/657/25-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας 
αµµοχάλικου 3 

Α για τις ανάγκες του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού 

Στα Ιωάννινα σήµερα, την 22α του µηνός Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 
π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 
υπ΄αριθµ. 6/131/11-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου 3 Α, για τη συστηµατική επικάλυψη των απορριµµάτων στο 
Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού. 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι : 
1. Μπλέτσα Παναγιώτα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 
2. Κάκος Ευάγγελος, υπάλληλος του τµήµατος Κ.Τ.Ε.Ο. της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικός Εργοδηγών 
Μηχανολογίας και 
3. Λεοντάρης Χριστόδουλος, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. Οδηγών. 
Η επιτροπή, µέχρι και τη 10:00 π.µ., δέχτηκε τις προσφορές των : 
 1. ΒΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ και 
 2. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΥ. 

Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, η επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγιση των φακέλων αυτών και τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
από τον οποίο, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συµµετέχοντες προσκόµισαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, που προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να προβεί στην αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή, και στη συνέχεια, 
αφού µονογράφησαν οι οικονοµικές προσφορές, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τις προσφερόµενες τιµές, 
ήτοι : 

Από τις δύο υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές, κρίνεται, ως συµφερότερη, αυτή του 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (προσφερόµενη τιµή 4,877 €, για την προµήθεια και µεταφορά 
αµµοχάλικου 3 Α, στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
 Η οικονοµική προσφορές της ΒΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ (προσφερόµενη τιµή 4,878 €, για την προµήθεια 
και µεταφορά αµµοχάλικου 3 Α, στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, µη συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α.) κρίνεται ασύµφορη. 
 Μετά τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια 
και µεταφορά αµµοχάλικου 3 Α, στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, στον ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. 
ΚΩΝ/ΝΟ και στην τιµή των 4,877 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., επειδή η προσφορά του 
είναι η πιο συµφέρουσα οικονοµικά. 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

1.                                                 2.                                                  3. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος,  
όπως και στη σχετική αριθµ. 6/131/11-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµείωσε ότι 
παρόλη τη συνολική διαφωνία του µε το έργο του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε και σε 
προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε., αλλά και σε σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συµβουλίου από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», συµφωνεί µε τη διενέργεια του 
διαγωνισµού του θέµατος, επειδή είναι επιβεβληµένη η ανάγκη για την εκτέλεση της προµήθειας 
του αµµοχάλικου, ώστε να είναι το έργο λειτουργικό και να περιορισθούν – όσο αυτό είναι δυνατό – 
οι επιπτώσεις της λειτουργίας του στο περιβάλλον και στη ζωή των κατοίκων του Ελληνικού, των 
γύρω χωριών αλλά και συνολικά της περιοχής. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/198/04-03-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το από 22-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. 
Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα 
µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία ανοίγµατος των φακέλων των προσφορών που 
κατατέθηκαν, ήτοι των: 1) ΒΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ και 2) ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΥ και στον έλεγχο της 
πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής αυτών, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οι 
συµµετέχοντες προσκόµισαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, που προβλέπονταν από τη σχετική 
διακήρυξη. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των 
υποψήφιων αναδόχων, µε βάση τη χαµηλότερη τιµή, από την οποία προέκυψε ότι η προσφορά του 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟΥ είναι η συµφερότερη, µε τιµή € 4,877 ανά τόνο, για την προµήθεια και 
µεταφορά αµµοχάλικου 3Α, στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω µειοδότη. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού  για την εκτέλεση του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά 
αµµοχάλικου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το από 22-02-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, στον µειοδότη ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟ, ο οποίος προσκόµισε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και η οικονοµική του προσφορά είναι η συµφερότερη, µε τιµή 
€ 4,877 ανά τόνο, για την προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου 3Α, στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. 
Ελληνικού, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Μ. ΚΩΝ/ΝΟ, για την 
προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου 3Α, στις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού, µε τιµή € 4,877 
ανά τόνο, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
περιοχής Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού – Προµήθεια και µεταφορά αµµοχάλικου», προϋπολογισµού € 60.000,00 
µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης 
ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» . 
............................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού για την ασφαλιστική κάλυψη των 
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2013 και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 36/1065/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ασφαλιστική κάλυψη για το έτος 2012, των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων 
και οχηµάτων των Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, στα πλαίσια της διοικητικής µεταρρύθµισης του Ν. 3852/2010, στην εταιρεία 
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«Ανώνυµη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», την οποία αντιπροσωπεύει 
στα Ιωάννινα, η ∆έσποινα Ντούσκου. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
19184/1546/28-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19224/687/28-02-2013 
στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Σχετικά 
µε την Ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και οχηµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, υπήρχε σχετική σύµβαση µε τη ∆έσποινα Ντούσκου, σύµβουλο 
ασφαλειών και νόµιµο εκπρόσωπο της Ανώνυµης Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας 
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, η οποία έληξε την 31-12-2012. ● Μετά τα παραπάνω σας 
παρακαλούµε να αποφασίσετε για τα παρακάτω : α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού 
για την ανάδειξη συµφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων 
και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προϋπολογισµού 26.250,00 €, που να καλύπτει την ασφάλιση για το χρονικό διάστηµα από 
την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2013, για λόγους έξωθεν καλής µαρτυρίας και για 
την προσπάθεια όσο το δυνατόν ευρύτερης συµµετοχής. β) Την παράταση της συµβάσεως 
για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 
έως την υπογραφή της νέας σύµβασης, σύµφωνα µε τον σχετικό όρο της περυσινής 
συµβάσεως. γ) Σας υποβάλλουµε προς τούτο το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013, καθώς και την σχετική ανακοίνωση 
της διεξαγωγής αυτής και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να συγκροτήσετε την 
παραπάνω επιτροπή διαγωνισµού και παραλαβής.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/199/04-03-2013) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη της συµφερότερης 
προσφοράς, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων και 
οχηµάτων των Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου, 
για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2013, προϋπολογισµού 
€ 26.250,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013 
(ΕΦ073 ΚΑΕ 0899). 

Β. Εγκρίνει την παράταση της ισχύος της σύµβασης µε την εταιρεία «Ανώνυµη Ελληνική 
Ασφαλιστική Εταιρεία ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», την οποία αντιπροσωπεύει στα Ιωάννινα, η 
∆έσποινα Ντούσκου, που αναδείχθηκε µειοδότρια στον σχετικό διαγωνισµό για το έτος 2012 
(αριθµ. 36/1065/13-12-2011 απόφαση κατακύρωσης της Οικονοµικής Επιτροπής), για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2013 έως την 
υπογραφή της νέας σύµβασης, σύµφωνα µε τον σχετικό όρο της σύµβασης. 

Γ. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2013, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» 
του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011 και αναφέρονται στο από 25-02-2013 Πρακτικό που 
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συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και 
ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
Πρόεδρος 

β. Ζησίδης Ματθαίος, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και 

γ. Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

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

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

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

 
� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος δήλωσαν ότι 

ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, αναφερόµενοι στις επιφυλάξεις που είχαν διατυπώσει στη σχετική µε τη 
χορήγηση παράτασης της σύµβασης, αριθµ. 27/1080/21-09-2012 απόφαση της Ο.Ε., και 
σηµείωσαν τα εξής: «Αποδεικνύεται σήµερα ότι πραγµατικά δεν µπορούσε να δοθεί 
παράταση, δεδοµένου ότι η σύµβαση αφορούσε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και 
συγκεκριµένο προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Επανέρχεται λοιπόν σήµερα –
αναγκαστικά– το θέµα, ώστε να γίνει νέος διαγωνισµός. Επειδή δεν συµφωνούµε µε τις 
«παλινωδίες» της ∆ιοίκησης, παρότι αναγνωρίζουµε την ανάγκη για την ασφαλιστική κάλυψη 
των οχηµάτων, εµµένουµε στο ΛΕΥΚΟ της αριθµ. 27/1080/21-09-2012 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής.».  
..................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 25-02-2013 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013. 

 Σήµερα στις 25/02/2013, παρουσία των : 

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

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

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

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συµµετοχή τους στην επιτροπή διενέργειας και παραλαβής πρόχειρου διαγωνισµού για την ασφαλιστική 
κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2013, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-2011 συνταχθείσας 
διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε 
µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

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

α. Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

β. Ζησίδης Ματθαίος, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και 

γ. Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων. 

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

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

Περιφέρειας Ηπείρου, 

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

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

 Ιωάννινα, 25/02/2013 
 Η Επιτροπή 
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση επέκτασης των αρµοδιοτήτων της συγκροτηθείσας µε την αριθµ. 26/1069/13-09-2012 
απόφαση της Ο.Ε., Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, στο 
Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / 
“Cross-border Network for the Promotion of Wine Pro ducts" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’).  

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, 
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Interreg Ελλάδα – 
Ιταλία: Wine – net. 

7. Την αριθµ. 22/839/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και την όµοια αριθµ. 
24/1008/30-08-2012 απόφαση, περί έγκρισης της διακήρυξης του διαγωνισµού του θέµατος. 
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8. Την αριθµ. 26/1069/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία συγκροτήθηκε 
η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής, µε 
τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του 
Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο αριθµ. πρωτ. 80709/3305/12-09-2012 Πρακτικό που συνετάγη.  

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 19227/945/28-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19369/693/28-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την επέκταση των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την ως 
άνω, αριθµ. 26/1069/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ώστε αντικείµενό της να 
είναι και η Παρακολούθηση και Παραλαβή του έργου του Αναδόχου, καθόλη τη διάρκεια της 
συναφθείσας σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της 
Περιφέρειας Ηπείρου και να εκπληρώνεται µε τον καλύτερο τρόπο το αντικείµενο της σύµβασης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/201/04-03-2013) 

Τροποποιεί την αριθµ. 26/1069/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τη 
συγκρότηση και ορισµό των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – 
∆ηµοσιότητα, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών 
Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-
NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013,  

Ως προς το σκέλος που αφορά στο έργο της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επεκτείνοντας της 
αρµοδιότητες αυτής, ώστε αντικείµενό της να είναι και η Παρακολούθηση και Παραλαβή του έργου του 
Αναδόχου, καθόλη τη διάρκεια της συναφθείσας σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να 
εξυπηρετούνται τα συµφέροντα της Περιφέρειας Ηπείρου και να εκπληρώνεται µε τον καλύτερο τρόπο 
το αντικείµενο της σύµβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 26/1069/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες, σχετικές µε 
το έργο αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική αριθµ. 16/68/12-09-2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……η οποία καταψήφισε τη συµµετοχή, επειδή διαφωνεί µε όλα τα 
προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν 
βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα 
δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων.». 
................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σχετικά µε την από 17-04-
2012 και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 824/2012 αγωγής του Νοµικού Συµβούλου 
∆ηµητρίου Στάθη, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.     
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15672/137/18-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 15699/591/18-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «… Στην νοµική υπηρεσία κοινοποιήθηκε η από 
17-4-2012 Αγωγή  µου, µε την οποία στρέφοµαι  κατά της Περιφέρειας 
Ηπείρου και ζητάω να µου καταβληθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στα 
επιδόµατα που αναλυτικώς αναφέρω στο περιεχόµενο της. Η εν λόγω αγωγή 
µετά από αναβολή συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων στις 6-3-2013. Σύµφωνα µε το άρθρο 176 του ν.3852/2010, 
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όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει και λόγω του αυτονόητου κωλύµατος 
µου  να εκπροσωπήσω τη Περιφέρεια στη παρούσα υπόθεση, παρακαλούµε 
για ορισµό συνηγόρου που εδρεύει στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων...». Στην 
εισήγηση επισυνάπτεται η από 17-04-2012 αγωγή του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
ανατεθεί η δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου στον Ιωάννη Κιτσάκη, 
∆ικηγόρο Ιωαννίνων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/203/04-03-2013) 

Αναθέτει στον τον Ιωάννη Κιτσάκη, ∆ικηγόρο του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, τη δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιµο της 6-03-2013 και σε κάθε 
µετ΄αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 17-04-2012 και µε αριθµό έκθεσης 
κατάθεσης 824/2012 αγωγής του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. 
∆ηµητρίου Στάθη, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα 
και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για το χειρισµό της 
ανωτέρω υποθέσεως για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στον δικηγόρο Ιωαννίνων 
Ιωάννη Κιτσάκη, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, επειδή η Νοµική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν µπορεί να την εκπροσωπήσει, δεδοµένου ότι ο ως άνω αντίδικος 
– διάδικος της υποθέσεως, είναι ο δικηγόρος και Νοµικός Σύµβουλος αυτής, που είχε 
προσληφθεί από την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, µε πάγια αντιµισθία και 
µε σχέση  έµµισθης εντολής, σε κενή οργανική θέση του κλάδου Π.Ε. Νοµικών. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Συγκρότηση των Επιτροπών Α) διενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και 
υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράµµιση του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) παραλαβής εργασιών 
αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού 
καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/128/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση των εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, στις εγκαταστάσεις του 
βιολογικού καθαρισµού της πόλης των Ιωαννίνων, στην «Ένωση Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε. Εκκενώσεις 
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Βόθρων», προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΕΦ 072, ΚΑΕ 5152 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και λόγω της 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ως 
άνω απόφαση. 

7. Την αριθµ. 7/154/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου 
αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιρίδια για τη διαγράµµιση του οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, για τη 
διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε µηχάνηµα διαγράµµισης και προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου και σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της 
∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 17509/798/25-02-2013 έγγραφο συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 17622/659/25-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
αποστέλλονται συνηµµένα τα Πρακτικά κλήρωσης των µελών (τακτικών και 
αναπληρωµατικών) για τον ορισµό των µελών των Επιτροπών του θέµατος, ενώ επιπλέον 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης διενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και 
υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράµµιση του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/204/04-03-2013) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων 
αντανάκλασης) για τη διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της 
Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011 και αναφέρονται στο από 25-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως 
εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Ζησίδης Ματθαίος, του κλάδου  ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, ως Πρόεδρος 

β. Τάτσης Σπυρίδων, του κλάδου ∆Ε ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ και 

γ. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Μπλέτσα Παναγιώτα, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε’ 

β. Ευθυµίου ∆ήµητρα, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ και 

γ. Στόλη Φωτεινή, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 

� Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 60,00 για τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης διενέργειας του 
ανωτέρω διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0841 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
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Β. Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων 
(διαµέσου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011 και αναφέρονται στο από 25-02-2013 
Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

α. Στόλη Φωτεινή, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ ως Πρόεδρος 

β. Ευθυµίου ∆ήµητρα, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ και 

γ. Μπλέτσα Παναγιώτα, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος(Μ.Υ.), µε βαθµό Ε’ 

Αναπληρωµατικά µέλη 

α. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 

β. Θεµιστοκλής ∆έδες του κλάδου ∆Ε  Τεχνικών  (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ 

γ. Σπυρίδων Γκατζιάνης, του κλάδου  ∆Ε Οδηγών   (Μ.Υ.), µε βαθµό Β’  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
14/573/21-05-2013 και 5/128/05-02-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, που 
αφορούσαν την ανάθεση εργασιών αποµάκρυνσης επεξεργασµένων (διαµέσου της 
εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισµού) στραγγισµάτων, από τον ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων), στα πλαίσια της συνολικής διαφωνίας της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», για το θέµα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως έχει 
εκφρασθεί εκφράσει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, αλλά και στην αριθµ. 
14/57/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
.....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7Λ9-ΕΟΖ



 - 55 - 

 

             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 25-2-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή παράδοσης – παραλαβής 

 Σήµερα στις 25/2/2013 παρουσία των : 

4. ∆ηµήτριου Μαυρογιώργου, προϊστάµενου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, 

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

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

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

 Αγοράς κ παραλαβής χρώµατος για διαγράµµιση οδικού δικτύου  
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 92655/6843/15-12-
2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής 
στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Ζησίδης Ματθαίος, του κλάδου  ΤΕ Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ 
β. Τάτσης Σπυρίδων, του κλάδου ∆Ε ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ και 
γ. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 
 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Μπλέτσα Παναγιώτα, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος(Μ.Υ.), µε βαθµό Ε’ 
β. Ευθυµίου ∆ήµητρα, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ και 
γ. Στόλη Φωτεινή, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 

 
 Ιωάννινα 25/2/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος 
   
   
 2. Μπλέτσα Παναγιώτα 
   
   
 3. Ευθυµίου ∆ήµητρα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 25-2-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή παράδοσης – παραλαβής 

 Σήµερα στις 25/2/2013 παρουσία των : 

1. ∆ηµήτριου Μαυρογιώργου, προϊστάµενου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 
Ιωαννίνων, 

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

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

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

 Παραλαβής εργασιών, παραλαβής λυµάτων από τον ΧΥΤΑ Ιωαννίνων 
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 
 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο 
οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 
92655/6843/15-12-2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των 
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 
4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Στόλη Φωτεινή, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 
β. Ευθυµίου ∆ήµητρα, του κλάδου ∆Ε  ∆/κων Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ και 
γ. Μπλέτσα Παναγιώτα, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος(Μ.Υ.), µε βαθµό Ε’ 
Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Παππάς Αντώνιος, του κλάδου ∆Ε Τεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ’ 
β. Θεµιστοκλής ∆έδες του κλάδου ∆Ε  Τεχνικών  (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ 
γ. Σπυρίδων Γκατζιάνης, του κλάδου  ∆Ε Οδηγών   (Μ.Υ.), µε βαθµό Β’ και 
  

 
 Ιωάννινα 25/2/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυρογιώργος ∆ηµήτριος 
   
   
 2. Μπλέτσα Παναγιώτα 
   
   
 3. Ευθυµίου ∆ήµητρα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή από 09-02-2013, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 12997/582/11-02-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων καθώς και την αποκατάσταση της βατότητας λόγω 
καταπτώσεων σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων εξαιτίας της επικινδυνότητας του 
οδοστρώµατος. 

 Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για µίσθωση Ι.Χ. 
µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθ. πρωτ. 12997/582/11-02-2013 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  Μηχανηµάτων, για 
την παροχή έργου από 9-2-2013, για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων που σηµειώθηκαν σε 
όλες τις ορεινές περιοχές (Τζουµέρκων-Μετσόβου-Ζαγορίου-Κόνιτσας-Πωγωνίου) καθώς και την 
αποκατάσταση της βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων λόγω της 
επικινδυνότητας του οδοστρώµατος, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα αποχιονιστικά της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση καθαρισµού του οδοστρώµατος των 
ως άνω περιοχών υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα ανάγκη για τον αποχιονισµό του δικτύου, 
για την εξυπηρέτηση των περιοχών και των κατοίκων. 
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9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 18778/825/27-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 18824/678/27-02-2013 στον φάκελο 3/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων 
και χειριστών για παροχή έργου από 9-2-2013, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις – 
καθιζήσεις σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από χιονοπτώσεις, όπως αναλυτικά 
φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, επανέφεραν την πρότασή τους για συνολική αντιµετώπιση των 
προβληµάτων και των ζηµιών (καταπτώσεις, καθιζήσεις κλπ) που προκαλούνται στο επαρχιακό και 
εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας λόγω καιρικών συνθηκών, µε έργα που θα δηµοπρατούνται 
στην αρχή κάθε χρονιάς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασµού 
και συντονισµού για την αποτελεσµατική παρέµβαση της Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις και µε 
εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων που διαθέτει. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/205/04-03-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων,  την ανάθεση, µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, 
της εκτέλεσης εργασιών από 09-02-2013, για την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων που σηµειώθηκαν 
σε όλες τις ορεινές περιοχές (Τζουµέρκων-Μετσόβου-Ζαγορίου-Κόνιτσας-Πωγωνίου) της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, καθώς και την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα 
καιρικά φαινόµενα λόγω της επικινδυνότητας του οδοστρώµατος, σύµφωνα µε την αριθµ. 
12997/582/11-02-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα 
αποχιονιστικά µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση 
καθαρισµού του οδοστρώµατος των ως άνω περιοχών, υφίστατο δε δεδοµένη και επείγουσα ανάγκη 
για τον αποχιονισµό του δικτύου, για την εξυπηρέτηση των περιοχών και των κατοίκων: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΦΟΥΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ 85688 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕ 105644 ∆ΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΕ 32757 ∆ΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 51019 ∆ΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 91564 ∆ΗΜΟΣ  ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΜΠΟΝΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕ 88448 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 74905 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕ 95039 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΜΠΟΥΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 79151 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ 29167 ∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

ΤΣΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΜ 51530 ∆ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 47449 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 38337 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΓΚΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ΕΕ 

ΜΕ 109220 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕ 71468 ∆ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 102880 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε 
επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το 
σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, 
αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της 
οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις 
παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται 
συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη 
στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ 68310 ∆ΗΜΟΣ Β. ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 

ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 27734 ∆ΗΜΟΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ 

ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕ  96177  ∆ΗΜΟΣ  ∆Ω∆ΩΝΗΣ 

ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕ 74944 ∆ΗΜΟΣ  ∆Ω∆ΩΝΗΣ 

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕ 47358 ∆ΗΜΟΣ  ∆Ω∆ΩΝΗΣ 
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΜΕ 109217  ∆ΗΜΟΣ  ∆Ω∆ΩΝΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων 
και την αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, 
βάσει της αριθµ. 5241/233/17-01-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, και της αριθµ. 3/60/22-01-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
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οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

8. Την αριθ. πρωτ. 5241/233/17-1-2013  Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων 
για την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 16-1-2013, για την αποκατάσταση της 
βατότητος σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 

9. Την αριθ. 3/60/22-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης, της εκτέλεσης εργασιών από 16-01-2013, για την αποκατάσταση της βατότητας 
από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την αριθµ. 5241/233/17-1-2013 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας 
Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 18005/817/26-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 18116/671/26-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για 
την αποκατάσταση της βατότητας από καθιζήσεις  - καταπτώσεις από έντονα καιρικά 
φαινόµενα που επικράτησαν σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις συνηµµένες 
αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, επανέφεραν την πρότασή τους για συνολική αντιµετώπιση 
των προβληµάτων και των ζηµιών (καταπτώσεις, καθιζήσεις κλπ) που προκαλούνται στο 
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας λόγω καιρικών συνθηκών, µε έργα 
που θα δηµοπρατούνται στην αρχή κάθε χρονιάς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα 
πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασµού και συντονισµού για την αποτελεσµατική 
παρέµβαση της Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις και µε εξάντληση των τεχνικών 
µέσων και οχηµάτων που διαθέτει. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/206/04-03-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα που επικράτησαν σε 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων, από 16/01/2013, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας 
Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών και σύµφωνα µε την αριθµ. 
5241/233/17-1-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί έγκρισης 
µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας και της αριθµ. 3/60/16-
01-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΟΥΦΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 

ΜΕ 85688 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

250 60,00 15.000,00 18.450,00 16/1-09/2/13 

ΦΟΥΦΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 

ΜΕ 90752 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 250 60,00 15.000,00 18.450,00 16/1-09/2/13 

ΠΑΛΤΙΝΙΩΤΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΜΕ 85675 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 120 55,00 6.600,00 8.118,00 16-27/1/13 
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ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΜΕ 
105644 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

136 55,00 7.480,00 9.200,00 16-30/1/13 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 71478 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

363 55,00 19.965,00 24.556,95 16/1-10/2/13 

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 
105659 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 63 55,00 3.465,00 4.261,95 16-22/01/13 

ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ 
ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

ΜΕ 47455 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

199 100,00 19.900,00 24.477,00 16/1-3/2/13 

ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ 
ΒΙΡΓΙΝΙΑ 

ΜΕ 68329 
∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

199 100,00 19.900,00 24.477,00 16/1-3/2/13 

        
ΜΠΟΝΟΒΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΜΕ 88448 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

236 55,00 12.980,00 15.965,40 16/1-04/2/13 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΕ 91561 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

250 60,00 15.000,00 18.450,00 16/1-5/2/13 

ΒΑΡΣΑΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΜ 1130 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

71 70,00 4.970,00 6.113,10 16-23/01/13 

ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕ 
121936 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

33 60,00 1.980,00 2.435,40 16-19/01/13 

ΜΟΥΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΜΕ 
119473 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 72 55,00 3.960,00 4.870,80 16-23/01/13 

ΖΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΜΕ 
116808 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

16 60,00 960,00 1.180,80 16-17/01/13 

ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕ 95039 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

100 60,00 6.000,00 7.380,00 16-22/01/13 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕ 68346 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

109 55,00 5.995,00 7.373,85 16-23/01/13 

ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΕ 91571 
∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

133 60,00 7.980,00 9.815,40 16-27/01/13 

        

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 47449 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 250 60,00 15.000,00 18.450,00 16/1-5/2/13 

ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 38337 
∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

250 60,00 15.000,00 18.450,00 16/1-3/2/13 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΕ 
102880 

∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚ
ΩΝ 

363 55,00 19.965,00 24.556,95 16/1-10/2/13 

ΠΑΧΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕ 51051 
∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚ
ΩΝ 

127 55,00 6.985,00 8.591,55 16-30/1/13 

ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕ 68310 

∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚ
ΩΝ 

136 55,00 7.480,00 9.200,40 16-30/01/13 

ΤΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ 762 
∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚ
ΩΝ 

28 70,00 1.960,00 2.410,80 16-19/01/13 

ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
& ΣΙΑ ΕΕ 

ΜΕ 88470 
∆ΗΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

363 55,00 19.965,00 24.556,95 16/1-12/2/13 

ΜΠΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 51080 
∆ΗΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 212 55,00 11.660,00 14.341,80 16/1-10/2/13 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
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έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην 
πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. 
το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι 
ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών 
ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια 
της Περιφέρειας.». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µεταφορά δεδοµένων (πρόγνωση καιρού) µέσω κινητού 
τηλεφώνου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 
2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 9278/844/30-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19219/686/28-
02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
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δαπάνης για τη µεταφορά δεδοµένων (πρόγνωση καιρού) µέσω κινητού τηλεφώνου της 
∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/208/04-03-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη εκτιµώµενου ποσού € 350,00 µε ΦΠΑ για το έτος 2013, για τη µεταφορά 
δεδοµένων (πρόγνωση καιρού) µέσω κινητού τηλεφώνου της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 072 ΚΑΕ 
5152, του τακτικού προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων),. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπανών για τη δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το από 25-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17618/658/25-02-2013 στον φάκελο 
2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την αµοιβή της 
Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου Αθηνών, στην οποία είχε ανατεθεί η δικαστική 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, για τις αναφερόµενες στην εισήγηση 
υποθέσεις, οι οποίες εκδικάσθηκαν µετά από αναβολή, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα 
και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου, αµοιβή που δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της 
υπόθεσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού 
∆ικαίου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, δήλωσαν ότι είναι µεν θετικοί στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, εξακολουθούν όµως να ισχύουν οι ενστάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε 
προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/209/04-03-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες, όπως αναλύονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2013 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την πληρωµή των αµοιβών της Γεωργίας Τατάγια 
του Μιχαήλ, δικηγόρου και κάτοικου Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός Σκουφά αρ. 60, ως πληρεξούσιας 
δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), για τις κατωτέρω 
αναφερόµενες υποθέσεις, στα πλαίσια της νοµιµοποίησής βάσει των σχετικών αποφάσεων της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες δικαιολογούνται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου των υποθέσεων αυτών στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας 
αυτών, που απαιτούν την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση 
στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, οι δε αµοιβές αυτές περιλαµβάνουν όλες τις ενέργειες που 
απαιτήθηκαν εκ µέρους της για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της 
κάθε υπόθεσης (επικοινωνία και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε τους εισηγητές των 
υποθέσεων στο ∆ικαστήριο, παράσταση στις αναβολές, κατάθεση πρόσθετων λόγων, κλπ), 
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προβλεπόµενες από την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-
2007) ΚΥΑ ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, αφορούν µόνο στην παράσταση στο δικαστήριο και στην 
κατάθεση υποµνηµάτων.  

1. Αριθµ. 26/746/22-09-2011 απόφαση: δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 28-09-2011 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 15-11-2004 αίτησης ακύρωσης του Σωµατείου 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», κατά α) της αριθµ. πρωτ. 18968/29-
09-2004 απόφασης του Γ.Γ.Π.Η. β) της αριθµ. πρωτ. 5176/13-07-2004 απόφασης του Νοµάρχη 
Ιωαννίνων και γ) της υπ΄ αριθµ. 467/2003 απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου Ιωαννιτών: 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, για την κατάθεση υποµνήµατος 
και πρόσθετων λόγων, σύµφωνα µε την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) 
ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 
1.473,00 πλέον ΦΠΑ και η αµοιβή της δικηγόρου για τη συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, βάσει 
συµφωνητικού µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, θα ανέλθει στο ποσό των € 1.800,00 
(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 %. 

2. Αριθµ. 28/837/14-10-2011 απόφαση: δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), 
κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της αίτησης 
ακύρωσης του Ναπολέοντος - Νικολάου Τσόγκα, κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, 
κατά της υπ’ αριθµ. πρωτ. 5258/12-02-06 απόφασης της Ν.Α.Ι. (ΦΕΚ 652/03-08-06 τ.∆’) «περί 
τροποποιήσεως του ρυµοτοµικού σχεδίου στα Ο.Τ. 157,158, 162γ, 165, 167, 168, 172 και ΚΧ 159, 
160 και 160γ  στην περιοχή Λόφου Βελισσαρίου του ∆ήµου Ιωαννιτών» και κάθε άλλης συναφούς 
πράξης ή παραλείψεως της ∆ιοικήσεως: 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, για την κατάθεση υποµνήµατος 
και πρόσθετων λόγων, σύµφωνα µε την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) 
ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 
1.473,00 πλέον ΦΠΑ και η αµοιβή της δικηγόρου για τη συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, βάσει 
συµφωνητικού µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, θα ανέλθει στο ποσό των € 1.800,00 
(συµπεριλαµβανοµένων εξόδων) + ΦΠΑ 23 %. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Α΄ Πανηπειρωτικό Συνέδριο και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 18848/160/28-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19367/692/28-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: Από τις 28 Φεβρουαρίου ως και 3 Μαρτίου 2013 
πραγµατοποιείται στα Ιωάννινα το Α΄ Πανηπειρωτικό Συνέδριο µε θέµα «Ιστορία- Λογιοσύνη: 
Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913» και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας. Τη διοργάνωση την έχει η Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών, το Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, το Ίδρυµα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, το Ίδρυµα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού 
Χώρου και η Περιφέρεια Ηπείρου, θα γίνει δε στο Μέγαρο της Ε.Η.Μ. Στο Συνέδριο µετέχουν 
περί τους 70 συνέδρους και οµιλητές θα είναι επιφανείς επιστήµονες της πόλης µας και 
άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών. Ο Περιφερειάρχης, εκτός άλλων,  µετέχει και στην 
τιµητική επιτροπή του συνεδρίου. Την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 ο Περιφερειάρχης 
Ηπείρου θα παραθέσει δείπνο προς τιµή των συµµετεχόντων στο Α΄ Πανηπειρωτικό 
Συνέδριο. Ο σκοπός της εκδήλωσης συµβάλλει στην πνευµατική, οικονοµική, κοινωνική και 
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τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, τότε η Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την πολιτιστική της 
δραστηριότητα. Επιπλέον εισηγείται την διάθεση πίστωσης 1.200 € πλέον ΦΠΑ για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 18848/160/28-02-2013 
εισήγησης Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 22-02-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/210/04-03-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση, µε την Εταιρία 
Ηπειρωτικών Μελετών, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το Ίδρυµα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, και 
το Ίδρυµα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου, του Α΄ Πανηπειρωτικού Συνεδρίου µε 
θέµα «Ιστορία- Λογιοσύνη: Η Ήπειρος και τα Ιωάννινα από το 1430 έως το 1913», από τις 
28 Φεβρουαρίου ως και 3 Μαρτίου 2013 στα Ιωάννινα, που τελεί υπό την αιγίδα του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και στο οποίο µετέχουν περί τους 70 συνέδρους και οµιλητές, 
επιφανείς επιστήµονες της πόλης µας και άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών. 

Ο σκοπός της εκδήλωσης συµβάλλει στην πνευµατική, οικονοµική, κοινωνική και τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής, και η Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την πολιτιστική της δραστηριότητα. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου ως θεµατοφύλακας της παράδοσης και της πνευµατικής ώθησης, 
πάντα συµµετέχει και στέκεται κορυφαίος αρωγός των επιστηµονικών φορέων της πόλης 
µας, τόσο στον πολιτιστικό τοµέα όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
εθιµοτυπίας, της πνευµατικής ανόρθωσης σε τόσο δύσκολη περίοδο για τη χώρα µας και της 
µεγάλης προβολής των Ιωαννίνων, αλλά και της περιοχής, κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή 
της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε ευρύτερο πολιτιστικό ενδιαφέρον.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.200,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την κάλυψη 
των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η 
οποία περιλαµβάνει την παράθεση δείπνου προς τιµή των συµµετεχόντων στο Α΄ 
Πανηπειρωτικό Συνέδριο. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του από 12-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συµπληρωµατικά 
τεχνικά έργα 10ης επαρχιακής οδού εντός οικισµού Άσσου», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης 
ένταξης στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Πρέβεζας, του έργου «Συµπληρωµατικά τεχνικά 
έργα 10ης επαρχιακής οδού εντός οικισµού Άσσου», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 1/13/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1468/12/07-01-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 14934/528/22-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
17302/653/25-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται το από 
12 Φεβρουαρίου 2013 πρακτικό πρόχειρου διαγωνισµού του έργου του θέµατος, όπου µειοδότης 
αναδείχθηκε o Ε.∆.Ε. Θωµάς Χριστιάς µε έκπτωση 33% στις τιµές του τιµολογίου και 
προϋπολογισµού της, δηλαδή ποσό προσφοράς 10.050,00 Ευρώ µε Φ.Π.Α., το οποίο η Υπηρεσία 
εκτιµά  ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την έγκριση του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/211/04-03-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-02-2013 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συµπληρωµατικά τεχνικά έργα 10ης επαρχιακής οδού εντός οικισµού Άσσου», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε o Ε∆Ε Θωµάς Χριστιάς, µε έκπτωση 33% στις τιµές του τιµολογίου και 
προϋπολογισµού της µελέτης και ποσό προσφοράς € 10.050,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Θωµά Χριστιά Ε∆Ε, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (33,00%) 
είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.   

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, όπως στη 
σχετική αριθµ. αριθµ. 1/13/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας 
το σκεπτικό ότι «…διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης».  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως στη σχετική αριθµ. αριθµ. 
1/13/11-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη 
δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός 
διαγωνισµός. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, 
για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Καταγραφή και Τεκµηρίωση των Αρωµατικών και Φαρµακευτικών ∆ένδρων/Φυτών 
της Ηπείρου, της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση και Ανάλυση Βιωσιµότητας 
του Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση των 
Επιτροπών ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών, 
Παραλαβής και Ενστάσεων.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 15785/64/18-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 16877/631/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « ….. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράµµατος 
Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 και ειδικότερα στο Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου Σ.Α.ΕΠ. 
3188 ΤΡΟΠ. 0 /15-6-2012  της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ενταχθεί έργο µε τίτλο 
“RE.HERB” (“Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and 
therapeutic herbs, plants and plant products”). Σε αυτό το συγχρηµατοδοτούµενο έργο η 
Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος µε συνολικό 
προϋπολογισµό 173.000 €. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας. Το έργο “RE.HERB” αποτελεί τη συνεργασία 5 εταίρων, δηµόσιων φορέων και 
εκπαιδευτικών οργανισµών, που εργάζονται από κοινού µε στόχο την καταγραφή, 
τεκµηρίωση και ανάδειξη των αρωµατικών και φαρµακετικών φυτών και δένδρων που 
ενδηµούν στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας και της νότιας Ιταλίας. Ο στόχος αυτός θα 
επιτευχθεί µε τη συστηµατική και επιστηµονική καταγραφή τους σε κατάλογο καθώς και 
την τεκµηρίωση ιστορικών, λαογραφικών στοιχείων, παραδοσιακών χρήσεων, 
φαρµακευτικών ιδιοτήτων, µεθόδων παραγωγής, συντήρησης, και διανοµής των προϊόντων 
αυτών. Επιπρόσθετα το έργο περιλαµβάνει τη διενέργεια έρευνας για τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των καταγεγραµµένων αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών και 
δένδρων µε στόχο τον εµπλουτισµό της παροχής έγκυρων συµβουλευτικών υπηρεσιών 
προς τους παραγωγούς, τους διανοµείς και τους καταναλωτές, όπως για παράδειγµα η 
δυνατότητα διεθνούς κατοχύρωσης των παραδοσιακών αγαθών της περιοχής, µε σηµαντικά 
οφέλη για την εθνική και τοπική οικονοµία. Για την υλοποίηση των εργασιών έρευνας 
καταγραφής και συστηµατικής καταλογράφησης των αρωµατικών και φαρµακευτικών 
φυτών και δένδρων έργου όπως αναφέρεται παραπάνω αλλά και για τη µελέτη 
αξιολόγησης των παρεµβάσεων του έργου και την ανάλυση βιωσιµότητας και αειφορίας 
των αποτελεσµάτων του, απαιτείται η πρόσληψη ενός έµπειρου εξωτερικού συνεργάτη 
όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη αίτηση χρηµατοδότησης. Ο προϋπολογισµός των 
ανωτέρω εργασιών συνολικά, ανέρχεται στο ποσό των 49.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. Με βάση τα παραπάνω και προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για 
την ανάθεση της προτεινόµενης παροχής υπηρεσίας του θέµατος παρακαλούµε για την 
κατάρτιση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής αναδόχου. Παράλληλα για την 
υλοποίηση του ανωτέρω έργου, παρακαλούµε για τον ορισµό των αναγκαίων επιτροπών 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών, Παραλαβής και. 
Ενστάσεων. Η σύνθεση των επιτροπών όπως προέκυψε από κλήρωση την 12/2/2013, 
σύµφωνα µε το τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, προτείνεται να είναι όπως η 
υπ’ αριθµ 15780/63 / 18-2-2013 εισήγηση µας. ……». H αρ. πρωτ. 15780/63/18-2-2013 
εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
16875/630/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβάλλεται 
συνηµµένα το από 12-02- 2013 Πρακτικό κλήρωσης των µελών των Επιτροπών για τον 
ανωτέρω διαγωνισµό, ήτοι: Α) Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού, αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών, Β) Επιτροπή 
Παραλαβής σύµβασης προµηθειών – υπηρεσιών και Γ) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων 
και προσφυγών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/212/04-03-2013) 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Καταγραφή και Τεκµηρίωση των Αρωµατικών 
και Φαρµακευτικών ∆ένδρων/Φυτών της Ηπείρου, της Κέρκυρας και Λευκάδας και Αξιολόγηση 
και Ανάλυση Βιωσιµότητας του Έργου “RE.HERB”», προϋπολογισµού € 49.000,00 µε ΦΠΑ, 
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µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 15785/64/18-02-2013 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα 
- Ιταλία 2007-2013» και ειδικότερα στο Π.∆.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου Σ.Α.ΕΠ. 3188 ΤΡΟΠ. 
0 /15-6-2012 της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ενταχθεί έργο µε τίτλο “RE.HERB” (“Recording, 
documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and 
plant products”). Στο ως άνω συγχρηµατοδοτούµενο {κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε)} έργο, η 
Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος, µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 173.000,00 µε επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Β. Συγκροτεί τις Επιτροπές ∆ιεξαγωγής διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών, Παραλαβής σύµβασης προµηθειών – 
υπηρεσιών και Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για τον ανωτέρω πρόχειρο 
διαγωνισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την Υπηρεσία 
του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011 και αναφέρονται στο από 12-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως 
εξής: 

Ι. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού αξιολόγησης της προσφοράς και εισήγησης για 
ανάθεση  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Νάσης Φρίξος, ως πρόεδρος, ΠΕ Β’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νση 
Ανάπτυξης, 

2. Χριστοδούλου Φωτεινή, ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

3. Κιτσαντάς Αθανάσιος, ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ακρίβος Κωνσταντίνος, ΠΕ ∆’ Επικοινωνίας & ΜΜΕ, υπάλληλος Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας 

2. Γέροντας Αλέξανδρος, ΠΕ ∆’ Μηχανικών – υπάλληλος του Τµ. Πληροφορικής 

3. Λιόντος Βασίλειος, ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

ΙΙ. Επιτροπή παραλαβής σύµβασης  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Παππάς Απόστολος, ως πρόεδρος, ΠΕ ∆’ Μηχανικών – υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης 

2. Ιωάννου Σταυρούλα, ΤΕ ∆’ Τεχνολόγων Γεωπονίας, Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

3. Κατωγιάννη Καλλιόπη, ΤΕ ∆’ Πληροφορικής, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Χατζίκος Αλέξανδρος, ΠΕ Β’ Μηχανικών – υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης 

2. Μάρη-Ντούλα Αγλαΐα, ΤΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, υπάλληλος Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας 
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3. Κωνσταντινίδου Στεφανία, ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, Υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

ΙΙ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Κανιώρης Σπυρίδων, ως πρόεδρος, ΠΕ Β’ Μηχανικών – υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης 

2. Λάζαρη Αναστασία, ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

3. Χαρµαντά Αγγελική, ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Καλόγηρος Απόστολος, ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

2. Μαλέσκου Χριστίνα, ΠΕ Ε’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

3. Σιούτης Σπυρίδων, ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές 
ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα 
δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. Σηµείωσε επιπλέον ότι θα πρέπει µε το πέρας του 
Προγράµµατος και των ∆ράσεών του, να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, έκθεση των 
αποτελεσµάτων του, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση αυτών και της χρησιµότητάς τους. 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πρέβεζα,   12  -  02  - 2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

για το διαγωνισµό και τη παραλαβή της σύµβασης του συγχρηµατοδοτούµενου έργου 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ/ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RE.HERB» 

Σήµερα, στις 12/02/2013 ηµέρα Τρίτη, παρουσία των: 

1. Μάρη-Ντουλα Αγλαΐας, προϊσταµένης του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Πρέβεζας 

2. Νάση Φρίξου, προϊσταµένου του τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας. 

3. Νάση Βαρβάρας, υπάλληλο  της Π.Ε. Πρέβεζας 

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών 

για τις επιτροπές του άρθρων 27 και 38 του Π.∆. 118/07 από την συνταχθείσα προς 

τούτο κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συµµετέχουν στο εν λόγω 

συλλογικά όργανα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται το 

ονοµατεπώνυµο κάθε υπαλλήλου.  

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής 

σειρά: 

 

 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού αξιολόγησης της προσφοράς και εισήγησης για 

ανάθεση  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Νάσης Φρίξος ως πρόεδρος, (ΠΕ Β’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

Ακρίβος Κωνσταντίνος, (ΠΕ ∆’ Επικοινωνίας & 
ΜΜΕ, Υπάλληλος Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας) 

2 
Χριστοδούλου Φωτεινή (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Γέροντας Αλέξανδρος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της Τµ. Πληροφορικής)  

3 
Κιτσαντάς Αθανάσιος (ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, 
Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής) 

Λιόντος Βασίλειος (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 
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Επιτροπή παραλαβής σύµβασης  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Παππάς Απόστολος, ως πρόεδρος (ΠΕ ∆’ 
Μηχανικών – Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης)  

Χατζίκος Αλέξανδρος (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

2 
Ιωάννου Σταυρούλα (ΤΕ ∆’ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Μάρη-Ντούλα Αγλαΐα (ΤΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας) 

3 
Κατωγιάννη Καλλιόπη  (ΤΕ ∆’ Πληροφορικής, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

Κωνσταντινίδου Στεφανία (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

 

 

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Κανιώρης Σπυρίδων ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ 
Μηχανικών – Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

Καλόγηρος Απόστολος (ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

2 
Λάζαρη Αναστασία (ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

Μαλέσκου Χριστίνα  (ΠΕ Ε’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

3 
Χαρµαντά Αγγελική (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

Σιούτης Σπυρίδων (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

 
 

Πρέβεζα     12 - 2 - 2013 
Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

 
 
 

Μάρη Ντούλα Αγλαΐα 
 
 
 
Νάσης Φρίξος 
 
 
 
Νάση Βαρβάρα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16629/77/21-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16865/625/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, εκδηλώσεων, καθώς και των σχετικών δαπανών, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

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

(απόφαση 8/213/04-03-2013) 

A. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας σε συνεργασία µε τη ΛΓ’ 
Εφορεία Αρχαιοτήτων εκδήλωσης, στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο της Εφορείας για τα 
έτη 2011 – 2012, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Πρέβεζα στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
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∆ήµου Πρέβεζας και θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Θα προβληθεί η πολύπλευρη δράση της  
ΛΓ’ Εφορείας Αρχαιοτήτων στην περιοχή σε αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους που 
αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και συµβάλει στο διαρκή εµπλουτισµό του 
πολιτιστικού αποθέµατος της περιοχής µας και την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης. Η 
συγκεκριµένη εκδήλωση στοχεύει στο να ενηµερώσει τους πολίτες για την ανασκαφική 
πρόοδο, τα νέα ευρήµατα, τα έργα συντήρησης και ανάδειξης. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 623,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για τη 
συµµετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στην εκδήλωση, για την εκτύπωση ενηµερωτικού υλικού 
(αφίσες, ενηµερωτικό φυλλάδιο κτλ) και το στολισµό της αίθουσας, η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030. 

Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας σε συνεργασία µε τον  
Σύλλογο Τριτέκνων Νοµού Πρέβεζας, εκδήλωσης αναγνώρισης και απόδοσης τιµής στην 
τρίτεκνη µητέρα, στις 14 Μαρτίου 2013, στην οποία θα βραβευτούν οι νέες τρίτεκνες µητέρες 
του Νοµού Πρέβεζας ως αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου και της προσφοράς τους στην 
ελληνική κοινωνία. 

Κατά την εκδήλωση, η οποία στοχεύει στην υποβοήθηση της αύξησης της γεννητικότητας και 
στη στήριξη της οικογένειας καθώς η αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος αποτελεί 
ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας, θα γίνει αναλυτική ενηµέρωση για όλα 
τα φλέγονται θέµατα-προβλήµατα που απασχολούν σήµερα την τρίτεκνη οικογένεια. 

Εγκρίνει  τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για τη 
συµµετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στην εκδήλωση, για την ενοικίαση του χώρου που θα γίνει η 
εκδήλωση, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση µετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή 
του σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 27/02/2013 έως 01/03/2013 µε θέµα 
«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα», και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού του τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 16679/540/21-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16866/626/22-
02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 27/02/2013 έως 01/03/2013 µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον 
τοµέα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 16679/540/21-02-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του Γάτσιου Αναστάσιου, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 22-02-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/214/04-03-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Πρέβεζας, Γάτσιου Αναστάσιου, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή του σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ, µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε 
επαφή µε τρόφιµα», από 27/02/2013 έως 01/03/2013, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού 
€ 394,28 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), 
(ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Παύλου 
Λεόπουλου, υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που αφορά στην πληρωµή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων της 
Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
17049/552/22-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 17141/639/22-02-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την « … Την έκδοση Χ.Ε.Π. 
ποσού 1.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0861 του 
προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2013, ποσό το οποίο θα εκταµιευτεί 
από το υφιστάµενο στην Τράπεζα Πειραιώς (πρώην Α.Τ.Ε.) λογαριασµό της Π. Ε. 
Πρέβεζας, µε αριθµό 3050300203369, για  την πληρωµή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο των 
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οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013, στο όνοµα του Λεόπουλου Παύλου, µόνιµου 
υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και θα έχει απόδοση την 16/12/2013». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/215/04-03-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0861 
του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και την έκδοση του 
σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα του µόνιµου 
υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, Λεόπουλου Παύλου, που 
αφορά στην πληρωµή δαπάνης για τεχνικό έλεγχο των οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού την 16/12/2013. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Καθαρισµός ρεµάτων και χαντακιών για την απορροή οµβρίων υδάτων στο 
∆.∆. Θεσπρωτικού», προϋπολογισµού δαπάνης € 12.300,00 µε ΦΠΑ, του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον 
καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση 
της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16973/648/22-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17269/648/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Η ∆ιεύθυνση τεχνικών έργων της 
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περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας, έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την συντήρηση των 
ρεµάτων και χαντακιών. Στα πλαίσια της ανωτέρω αρµοδιότητας και προκειµένου να 
υπάρξει γρήγορη απορροή των οµβρίων υδάτων λόγω των  έντονων βροχοπτώσεων των 
τελευταίων ηµερών προς αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων σε οικισµούς και 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις  απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες: • Καθαρισµός ρεµάτων και 
χαντακιών απο φερτά υλικά, δένδρα και φυτικά . • Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής. Για την 
ολοκλήρωση του υποέργου του θέµατος απαιτείται η χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: 
•  Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας. • Ελκαστιχοφόρος εκσκαφέας . • Φορτηγά ανατρεπόµενα 
(τρία).  Μετά τα παραπάνω και επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον προκειµένου να 
αποφύγουµε πληµµύρικα φαινόµενα, παρακαλούµε για τα εξής: Α) Έγκριση µίσθωσης, µε 
την σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, µε τον Ιωάννη Τσάτσο, που έδωσε την 
οικονοµικότερη προσφορά, ως κατωτέρω: • Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας 
περιστρεφόµενος για 60 ώρες δηλαδή 60 h x 60 €/h = 3.600,00 € χωρίς ΦΠΑ • 
Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας περιστρεφόµενος για 32 ώρες  δηλαδή 32 h x 50 €/h = 
1.600,00 € χωρίς ΦΠΑ • Φορτηγά ανατρεπόµενα (τρία) για 40 ώρες το κάθε ένα, δηλαδή 
40 h x 40 €/h Χ 3 = 4800,00 € χωρίς ΦΠΑ. Συνολικό ποσό : 10.000,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 
12.300,00 € Β)   Ορισµό επιτροπής παραλαβής σύµφωνα µε το από 22-2-2013 πρακτικό 
κλήρωσης µελών µε τους: α) Ευάγγελο Γάκη, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Χαράλαµπο 
Μπούρα. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραµµα ΚΑΠ για το έργο µε τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ 
ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012»... ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/216/04-03-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει τον καθαρισµό και την συντήρηση των ρεµάτων και χαντακιών, και 
προκειµένου να υπάρξει γρήγορη απορροή των οµβρίων υδάτων λόγω των  έντονων 
βροχοπτώσεων των τελευταίων ηµερών προς αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων σε 
οικισµούς και καλλιεργήσιµες εκτάσεις, τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, 
ιδιοκτησίας Ιωάννη Τσάτσου, ο οποίος έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, µε τη σύναψη 
του σχετικού συµφωνητικού, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισµός ρεµάτων και 
χαντακιών για την απορροή οµβρίων υδάτων στο ∆.∆. Θεσπρωτικού», προϋπολογισµού 
δαπάνης € 12.300,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό 
οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 
2012» και λόγω του κατεπείγοντος, προκειµένου να αποφευχθούν πληµµυρικά φαινόµενα, για 
το οποίο απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες: • Καθαρισµός ρεµάτων και χαντακιών από φερτά 
υλικά, δένδρα και φυτικά • Μεταφορά προϊόντων εκσκαφής, µε τη χρήση των παρακάτω 
µηχανηµάτων: 

Α) Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας περιστρεφόµενος, ο οποίος θα εργασθεί για 60 ώρες   

Β) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας περιστρεφόµενος, ο οποίος θα εργασθεί για 32 ώρες  

Γ) Φορτηγά ανατρεπόµενα (τρία), τα οποία θα εργασθούν για 40 ώρες το καθένα 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 10.000,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 12.300,00 € µε ΦΠΑ, για την 
πληρωµή των εργασιών που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, 
ιδιοκτησίας Ιωάννη Τσάτσου, {ήτοι Α) Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας περιστρεφόµενος, για 60 
ώρες, δηλαδή 60 h x 60 €/h = 3.600,00 € χωρίς ΦΠΑ, Β) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 
περιστρεφόµενος, για 32 ώρες, δηλαδή 32 h x 50 €/h = 1.600,00 € χωρίς ΦΠΑ και Γ) Φορτηγά 
ανατρεπόµενα (τρία), για 40 ώρες το καθένα, δηλαδή 40 h x 40 €/h Χ 3 = 4800,00 € χωρίς 
ΦΠΑ}, για την εκτέλεση του υποέργου «Καθαρισµός ρεµάτων και χαντακιών για την απορροή 
οµβρίων υδάτων στο ∆.∆. Θεσπρωτικού», σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, «Μίσθωση 
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µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό 
δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012». 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, και ορίζει τα µέλη αυτής, 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 22-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

α) Ευάγγελο Γάκη, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Χαράλαµπο Μπούρα.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το 
σκεπτικό ότι πρέπει να συνδυασθεί συνολική λύση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, για 
την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων, δηλ. µε έργα που θα δηµοπρατούνται στην αρχή 
κάθε χρονιάς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασµού και 
συντονισµού της Περιφέρειας για την αποτελεσµατική παρέµβαση σε τέτοιες περιπτώσεις και 
δεν µπορεί να συνεχίζεται η τακτική των απευθείας «µικροαναθέσεων» σε ιδιωτικά συνεργεία.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. 
Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη 
πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει 
καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση 
που υποστήριξε η παράταξη στην αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας 
Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις 
πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην 
ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου 
φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Πρέβεζα  22 –2-  2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

            Στην Πρέβεζα σήµερα την 22-2-013 και ώρα 9:00 π.µ., στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε δηµόσια συνεδρίαση  διενεργήθηκε από τον 
Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π. Ε.,  προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών 
περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στο Γραφείο 
του Προϊσταµένου και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κου Αθανάσιου Λέκκου 
Εργοδηγού και Κας Ελένης Κατωπόδη Εργοδηγού, κλήρωση για τον ορισµό µελών προκειµένου να 
συσταθεί η επιτροπή προσωρινής παραλαβής  του υποέργου µε τίτλο: 

                                       «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΝΤΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆. ∆. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»  . 

                του έργου µε τίτλο: 
      ««ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012». 

 
 

                Προϋπολογισµού δαπάνης: 12.300,00 € (µε ΦΠΑ) 
 

Από την κλήρωση που διενεργήθηκε για τον ορισµό των τριών (3)  µελών της ανωτέρω Επιτροπής 
λαµβανοµένων υπ’ όψη όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας , που είναι υποψήφιοι για την συγκρότηση των 
Επιτροπών δηµοσίων διαγωνισµών των έργων δυνάµει της υπ’ αριθ. 1 / 21 / 11-0-2013  Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως µέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω υποέργου : 

 
1. Ευάγγελο Γάκη 
2. Γεώργιο Λογοθέτη  
3. Χαράλαµπο Μπούτα 
Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 

 
 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 
 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Οι υπάλληλοι 
 
 

1. Αθανάσιος Λέκκος  
 
 

2. Ελένη  Κατωπόδη  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Ενίσχυση αναχώµατος στον ποταµό Λούρο», προϋπολογισµού δαπάνης € 
3.936,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό 
οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας 
έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16976/649/22-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17273/652/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Κατόπιν εγγράφου του ΤΟΕΒ 
Λάµαρης στο οποίο αναφέρεται ότι έγινε υπερχείλιση των αναχωµάτων του ποταµού 
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Λούρου µε αποτέλεσµα να υπάρξουν πληµµύρες στις περιοχές Λούρου και Στεφάνης και 
µετά από αυτοψία µου, λόγω αρµοδιότητας, , διαπίστωσα την ανάγκη ενίσχυσης καθ’ ύψος 
του αναχώµατος όπου απαιτείται δυτικά του ποταµού Λούρου και συγκεκριµένα από την 
περιοχή παλαιά σφαγεία Λούρου έως την περιοχή Άγιος Βαρνάβας. Προκειµένου να 
ενισχυθεί το ανάχωµα προς αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων , θα πρέπει να γίνουν οι 
παρακάτω ενέργειες: • Μεταφορά και διάστρωση προϊόντων εκσκαφής από γειτονικό 
δανειοθάλαµο Για την ολοκλήρωση του υποέργου του θέµατος απαιτείται η χρήση των 
παρακάτω µηχανηµάτων: • Εκσκαφέας περιστρεφοµενος • Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου 
JCB • Φορτηγά ανατρεπόµενα. Μετά τα παραπάνω και επειδή το έργο θεωρείται 
κατεπείγον για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων, παρακαλούµε για τα εξής: Α) 
Έγκριση µίσθωσης, µε την σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, µε τον Κώστα 
Κωνσταντίνο που έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, ως κατωτέρω: • Εκσκαφέας 
περιστρεφοµενος για 20 ώρες  δηλαδή 20 h x 50 €/h = 1.000,00 € χωρίς ΦΠΑ • Φορτωτης 
– Εκσκαφέας τύπου JCB για 20 ώρες  δηλαδή 20 h x 30 €/h = 600,00 € χωρίς ΦΠΑ • 
Φορτηγά ανατρεπόµενά για 20 ώρες , δηλαδή 20 h x 40 €/h x 2 = 1.600,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
Συνολικό ποσό : 3.200,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 3.936,00 € Β) Ορισµό επιτροπής παραλαβής 
σύµφωνα µε το από 22-2-2013 πρακτικό κλήρωσης µελών µε τους: α) Κρητικό ∆ηµήτριο, 
β) Κωνσταντίνο Κατσιµπόκη και γ) Αθηνά Λάζαρη. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το 
πρόγραµµα ΚΑΠ ετους 2012 για το έργο µε τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012» ... ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/217/04-03-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και 
λόγω υπερχείλισης των αναχωµάτων του ποταµού Λούρου µε αποτέλεσµα την ύπαρξη 
πληµµυρών στις περιοχές Λούρου και Στεφάνης και µετά από διενεργηθείσα αυτοψία από την 
Υπηρεσία, από την οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης καθ’ ύψος του αναχώµατος, 
όπου απαιτείται, δυτικά του ποταµού Λούρου και συγκεκριµένα από την περιοχή παλαιά 
σφαγεία Λούρου έως την περιοχή Άγιος Βαρνάβας και προκειµένου να ενισχυθεί το ανάχωµα 
προς αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων, τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, 
ιδιοκτησίας Κώστα Κωνσταντίνου, ο οποίος έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, για την εκτέλεση του υποέργου «Ενίσχυση αναχώµατος 
στον ποταµό Λούρο», προϋπολογισµού δαπάνης € 3.936,00 µε ΦΠΑ, του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό 
των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και λόγω του κατεπείγοντος, 
προκειµένου να αποφευχθούν πληµµυρικά φαινόµενα, για το οποίο απαιτούνται εργασίες 
µεταφοράς και διάστρωσης προϊόντων εκσκαφής από γειτονικό δανειοθάλαµο, µε τη χρήση 
των παρακάτω µηχανηµάτων: 

Α) Εκσκαφέας περιστρεφόµενος, ο οποίος θα εργασθεί για 20 ώρες   

Β) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB, ο οποίος θα εργασθεί για 20 ώρες  

Γ) Φορτηγά ανατρεπόµενα (δύο), τα οποία θα εργασθούν για 20 ώρες το καθένα 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη 3.200,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 3.936,00 € µε ΦΠΑ, για την πληρωµή 
των εργασιών που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, ιδιοκτησίας Κώστα 
Κωνσταντίνου, {ήτοι Α) Εκσκαφέας περιστρεφόµενος, για 20 ώρες, δηλαδή 20 h x 50 €/h = 
1.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, Β) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB, για 20 ώρες, δηλαδή 20 h x 
30 €/h = 600,00 € χωρίς ΦΠΑ και Γ) Φορτηγά ανατρεπόµενα (δύο), για 20 ώρες το καθένα, 
δηλαδή 20 h x 40 €/h x 2 = 1.600,00 € χωρίς ΦΠΑ}, για την εκτέλεση του υποέργου 
«Ενίσχυση αναχώµατος στον ποταµό Λούρο», σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, «Μίσθωση 
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µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό 
δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012». 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, και ορίζει τα µέλη αυτής, 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 22-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

α) Κρητικό ∆ηµήτριο, β) Κωνσταντίνο Κατσιµπόκη και γ) Αθηνά Λάζαρη 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το 
σκεπτικό ότι πρέπει να συνδυασθεί συνολική λύση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, για 
την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων, δηλ. µε έργα που θα δηµοπρατούνται στην αρχή 
κάθε χρονιάς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασµού και 
συντονισµού της Περιφέρειας για την αποτελεσµατική παρέµβαση σε τέτοιες περιπτώσεις και 
δεν µπορεί να συνεχίζεται η τακτική των απευθείας «µικροαναθέσεων» σε ιδιωτικά συνεργεία. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. 
Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη 
πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει 
καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση 
που υποστήριξε η παράταξη στην αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας 
Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις 
πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην 
ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου 
φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Πρέβεζα  22 –2-  2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

            Στην Πρέβεζα σήµερα την 22-2-013 και ώρα 9:00 π.µ., στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε δηµόσια συνεδρίαση  διενεργήθηκε από 
τον Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π. Ε.,  προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών 
περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στο 
Γραφείο του Προϊσταµένου και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κου Αθανάσιου Λέκκου 
Εργοδηγού και Κας Ελένης Κατωπόδη Εργοδηγού, κλήρωση για τον ορισµό µελών προκειµένου 
να συσταθεί η επιτροπή προσωρινής παραλαβής  του υποέργου µε τίτλο: 

                          ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ»  . 
                του έργου µε τίτλο: 

      «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012». 
 

                Προϋπολογισµού δαπάνης: 3.936,00 € (µε ΦΠΑ) 
 

Από την κλήρωση που διενεργήθηκε για τον ορισµό των τριών (3)  µελών της ανωτέρω Επιτροπής 
λαµβανοµένων υπ’ όψη όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας , που είναι υποψήφιοι για την συγκρότηση των 
Επιτροπών δηµοσίων διαγωνισµών των έργων δυνάµει της υπ’ αριθ. 1 / 21 / 11-0-2013  Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως µέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω υποέργου : 

 
1. ∆ηµήτριο Κρητικό 
2. Κωνσταντίνο Κατσιµπόκη  
3. Αθηνά Λάζαρη 

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 

 
 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Οι υπάλληλοι 
 
 

1. Αθανάσιος Λέκκος  
 
 

2. Ελένη  Κατωπόδη  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας σε επαρχιακή οδό Ρευµατιάς – Σκιαδά», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 2.460,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 
Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και 
ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16988/650/22-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17272/651//22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…  Μετά από αυτοψία µου, λόγω 
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αρµοδιότητας, σε  επαρχιακή οδό (Ρευµατιάς – Σκιαδάς – Πολυστάφυλο) και συγκεκριµένα 
στο 19ο χιλιόµετρο µε κατεύθυνση προς Πολυστάφυλο, διαπίστωσα κατάπτωση της οδού 
σε µήκος 15 µέτρων περίπου, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η κίνηση των οχηµάτων και στα 
δύο ρεύµατα κυκλοφορίας. Προκειµένου να αποκατασταθεί η προσωρινή κυκλοφορία στην  
επαρχιακή οδό, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: • Καθαρισµός της 
κατάπτωσης καθώς και κατασκευή χαντακιού απορροής των όµβριων υδάτων. • 
Επανεπίχωση της κατάπτωσης µε διαβαθµισµένα υλικά λατοµείου,  προκειµένου να δοθεί 
σε προσωρινή κυκλοφορία η επαρχιακή οδός.  Για την ολοκλήρωση του υποέργου του 
θέµατος απαιτείται η χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: •  Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας . • 
Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB • Φορτηγά ανατρεπόµενα (δύο). Μετά τα παραπάνω 
και επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον προκειµένου να εξασφαλισθεί η διέλευση των 
οχηµάτων, παρακαλούµε για τα εξής: Α) Έγκριση µίσθωσης, µε την σύναψη του σχετικού 
συµφωνητικού, µε τον Νικόλαο Σακκά που έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, ως 
κατωτέρω: • Ελαστιχοφόρος Εκσκαφέας περιστρεφόµενος για 16 ώρες  δηλαδή 16 h x 50 
€/h = 800,00 € χωρίς ΦΠΑ  • Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB για 16 ώρες  δηλαδή 16 
h x 30 €/h = 480,00 € χωρίς ΦΠΑ • Φορτηγά ανατρεπόµενα (δύο) για 9 ώρες το κάθε ένα, 
δηλαδή 9 h x 40 €/h Χ 2 = 720,00 € χωρίς ΦΠΑ. Συνολικό ποσό : 2.000,00 Χ 23% (ΦΠΑ) 
= 2.460,00 € Β) Ορισµό επιτροπής παραλαβής σύµφωνα µε το από 22-2-2013 πρακτικό 
κλήρωσης µελών µε τους: α) ∆ηµήτριο Κρητικό, β) Χαράλαµπο Μπούρα και γ) Σοφία 
Παπαγεωργίου. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραµµα ΚΑΠ έτους 2012 για το έργο µε 
τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012» ... ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/218/04-03-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και 
µετά από διενεργηθείσα αυτοψία από την Υπηρεσία λόγω αρµοδιότητας, σε  επαρχιακή οδό 
(Ρευµατιάς – Σκιαδάς – Πολυστάφυλο) και συγκεκριµένα στο 19ο χιλιόµετρο µε κατεύθυνση 
προς Πολυστάφυλο, από την οποία διαπιστώθηκε κατάπτωση της οδού σε µήκος 15 µέτρων 
περίπου, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η κίνηση των οχηµάτων και στα δύο ρεύµατα 
κυκλοφορίας, και προκειµένου να αποκατασταθεί η προσωρινή κυκλοφορία στην  επαρχιακή 
οδό, τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Νικολάου Σακκά, ο οποίος 
έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας σε επαρχιακή οδό Ρευµατιάς – Σκιαδά», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 2.460,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό 
και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. 
Πρέβεζας έτους 2012» και λόγω του κατεπείγοντος, προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
προσωρινή κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό και η διέλευση των οχηµάτων για την οποία 
απαιτούνται εργασίες καθαρισµού της κατάπτωσης καθώς και κατασκευής χαντακιού 
απορροής των όµβριων υδάτων και εργασίες επανεπίχωσης της κατάπτωσης µε 
διαβαθµισµένα υλικά λατοµείου, µε τη χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: 

Α) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας, ο οποίος θα εργασθεί για 16 ώρες   

Β) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB, ο οποίος θα εργασθεί για 16 ώρες  

Γ) Φορτηγά ανατρεπόµενα (δύο), τα οποία θα εργασθούν για 9 ώρες το καθένα 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη 2.000,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 2.460,00 € µε ΦΠΑ, για την πληρωµή 
των εργασιών που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, ιδιοκτησίας 
Νικολάου Σακκά, {ήτοι Α) Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας, για 16 ώρες, δηλαδή 16 h x 50 €/h = 
800,00 € χωρίς ΦΠΑ, Β) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB, για 16 ώρες, δηλαδή 16 h x 30 
€/h = 480,00 € χωρίς ΦΠΑ και Γ) Φορτηγά ανατρεπόµενα (δύο), για 9 ώρες το καθένα, 
δηλαδή 9h x 40 €/hΧ2=720,00 € χωρίς ΦΠΑ}, για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση 
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βατότητας σε επαρχιακή οδό Ρευµατιάς – Σκιαδά», σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό 
δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012». 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, και ορίζει τα µέλη αυτής, 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 22-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

α) ∆ηµήτριο Κρητικό, β) Χαράλαµπο Μπούρα και γ) Σοφία Παπαγεωργίου 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το 
σκεπτικό ότι πρέπει να συνδυασθεί συνολική λύση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, για 
την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων, δηλ. µε έργα που θα δηµοπρατούνται στην αρχή 
κάθε χρονιάς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασµού και 
συντονισµού της Περιφέρειας για την αποτελεσµατική παρέµβαση σε τέτοιες περιπτώσεις και 
δεν µπορεί να συνεχίζεται η τακτική των απευθείας «µικροαναθέσεων» σε ιδιωτικά συνεργεία. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. 
Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη 
πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει 
καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση 
που υποστήριξε η παράταξη στην αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας 
Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις 
πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην 
ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου 
φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Πρέβεζα  22 –2-  2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

            Στην Πρέβεζα σήµερα την 22-2-013 και ώρα 10:00 π.µ., στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε δηµόσια συνεδρίαση  διενεργήθηκε από 
τον Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π. Ε.,  προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών 
περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στο 
Γραφείο του Προϊσταµένου και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κου Αθανάσιου Λέκκου 
Εργοδηγού και Κας Ελένης Κατωπόδη Εργοδηγού, κλήρωση για τον ορισµό µελών προκειµένου 
να συσταθεί η επιτροπή προσωρινής παραλαβής  του υποέργου µε τίτλο: 
                          «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΡΕΥΜΑΤΙΑΣ - ΣΚΙΑ∆Α»  . 
                του έργου µε τίτλο: 

      «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012». 
 

                Προϋπολογισµού δαπάνης: 2.460.00 € (µε ΦΠΑ) 
 

Από την κλήρωση που διενεργήθηκε για τον ορισµό των τριών (3)  µελών της ανωτέρω Επιτροπής 
λαµβανοµένων υπ’ όψη όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας , που είναι υποψήφιοι για την συγκρότηση των 
Επιτροπών δηµοσίων διαγωνισµών των έργων δυνάµει της υπ’ αριθ. 1 / 21 / 11-0-2013  Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως µέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω υποέργου : 

 
1. ∆ηµήτριο Κρητικό 
2. Χαράλαµο Μπούρα  
3. Σοφία Παπαγεωργίου 

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 

 
 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Οι υπάλληλοι 
 
 

1. Αθανάσιος Λέκκος  
 
 

2. Ελένη  Κατωπόδη  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόµο Βαλανιδούσσα – Καναλλάκι», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 2.066,40 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 
Π.Ε. Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και 
ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας έτους 2012» και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16990/651/22-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17271/650//22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…  Μετά από αυτοψία µου, λόγω 
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αρµοδιότητας, στον δρόµο που συνδέει την Βαλανιδούσσα µε το Καναλλάκι και 
συγκεκριµένα στο 5ο χιλιόµετρο µε κατεύθυνση προς Καναλλάκι, διαπίστωσα κατάπτωση 
του ανάντη πρανούς σε µήκος 100 µέτρων περίπου, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η κίνηση 
των οχηµάτων στο ένα ρεύµα κυκλοφορίας. Προκειµένου να αποκατασταθεί η οµαλή 
κυκλοφορία και να αρθεί ο κίνδυνος ατυχήµατος λόγω του επικίνδυνου περιορισµού του 
οδοστρώµατος, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: • Αποµάκρυνση των υλικών 
που έχουν κατακλύσει το οδόστρωµα καθώς και του χαντακιού απορροής των όµβριων 
υδάτων. • Καθαρισµός του πρανούς µε ταυτόχρονη εξασφάλιση του πόδα και της στέψης 
του, προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω εξέλιξη της κατολίσθησης. Για την 
ολοκλήρωση του υποέργου του θέµατος απαιτείται η χρήση των παρακάτω µηχανηµάτων: 
• Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB • Φορτηγό ανατρεπόµενο. Μετά τα παραπάνω και 
επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση 
των οχηµάτων αλλά και να αποφευχθεί περαιτέρω εξέλιξη της κατολίσθησης, παρακαλούµε 
για τα εξής: Α) Έγκριση µίσθωσης, µε την σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, µε τον 
Κατσαούνη Πάρη του Κωνσταντίνου που έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, ως 
κατωτέρω: • Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB για 24 ώρες  δηλαδή 24 h x 30 €/h = 
720,00 € χωρίς ΦΠΑ • Φορτηγό ανατρεπόµενο για 24 ώρες , δηλαδή 24 h x 40 €/h  = 
960,00 € χωρίς ΦΠΑ. Συνολικό ποσό : 1.680,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 2.066,40 € Β) Ορισµό 
επιτροπής παραλαβής σύµφωνα µε το από 22-2-2013 πρακτικό κλήρωσης µελών µε τους: 
α) Ευάγγελο Γάκη, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Κρητικό ∆ηµήτριο. Η δαπάνη θα καλυφθεί 
από το πρόγραµµα ΚΑΠ έτους 2012 για το έργο µε τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ 
∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012» ... ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/219/04-03-2013) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και 
µετά από διενεργηθείσα αυτοψία από την Υπηρεσία λόγω αρµοδιότητας, στον δρόµο που 
συνδέει την Βαλανιδούσσα µε το Καναλλάκι και συγκεκριµένα στο 5ο χιλιόµετρο µε 
κατεύθυνση προς Καναλλάκι, από την οποία διαπιστώθηκε κατάπτωση του ανάντη πρανούς 
σε µήκος 100 µέτρων περίπου, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η κίνηση των οχηµάτων στο ένα 
ρεύµα κυκλοφορίας και προκειµένου να αποκατασταθεί η οµαλή κυκλοφορία και να αρθεί ο 
κίνδυνος ατυχήµατος λόγω του επικίνδυνου περιορισµού του οδοστρώµατος, τη µίσθωση των 
κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Κατσαούνη Πάρη του Κωνσταντίνου, ο οποίος 
έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόµο Βαλανιδούσσα – Καναλλάκι», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 2.066,40 µε ΦΠΑ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Πρέβεζας «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό 
και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. 
Πρέβεζας έτους 2012» και λόγω του κατεπείγοντος, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής 
διέλευση των οχηµάτων αλλά και να αποφευχθεί περαιτέρω εξέλιξη της κατολίσθησης, για την 
οποία απαιτούνται εργασίες αποµάκρυνσης των υλικών που έχουν κατακλύσει το οδόστρωµα 
καθώς και του χαντακιού απορροής των όµβριων υδάτων και εργασίες καθαρισµού του 
πρανούς µε ταυτόχρονη εξασφάλιση του πόδα και της στέψης του, µε τη χρήση των 
παρακάτω µηχανηµάτων: 

Α) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB, ο οποίος θα εργασθεί για 24 ώρες  

Γ) Φορτηγό ανατρεπόµενο, το οποίο θα εργασθούν για 24 ώρες  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη 1.680,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 2.066,40 € µε ΦΠΑ, για την πληρωµή 
των εργασιών που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, ιδιοκτησίας 
Κατσαούνη Πάρη του Κωνσταντίνου, {ήτοι Α) Φορτωτής – Εκσκαφέας τύπου JCB, για 24 
ώρες, δηλαδή 24 h x 30 €/h = 720,00 € χωρίς ΦΠΑ και Β) Φορτηγό ανατρεπόµενο, για 24 
ώρες δηλαδή 24 h x 40 €/h  = 960,00 € χωρίς ΦΠΑ}, για την εκτέλεση του υποέργου 
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«Αποκατάσταση βατότητας στο δρόµο Βαλανιδούσσα – Καναλλάκι», σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. 
Πρέβεζας έτους 2012, «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων 
του Ν. Πρέβεζας έτους 2012». 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, και ορίζει τα µέλη αυτής, 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από 22-02-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

α) Ευάγγελο Γάκη, β) Γεώργιο Λογοθέτη και γ) Κρητικό ∆ηµήτριο 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το 
σκεπτικό ότι πρέπει να συνδυασθεί συνολική λύση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, για 
την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων, δηλ. µε έργα που θα δηµοπρατούνται στην αρχή 
κάθε χρονιάς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασµού και 
συντονισµού της Περιφέρειας για την αποτελεσµατική παρέµβαση σε τέτοιες περιπτώσεις και 
δεν µπορεί να συνεχίζεται η τακτική των απευθείας «µικροαναθέσεων» σε ιδιωτικά συνεργεία. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. 
Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη 
πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει 
καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση 
που υποστήριξε η παράταξη στην αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας 
Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις 
πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην 
ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου 
φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Πρέβεζα  22 –2-  2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

            Στην Πρέβεζα σήµερα την 22-2-013 και ώρα 9:00 π.µ., στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε δηµόσια συνεδρίαση  διενεργήθηκε από 
τον Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π. Ε.,  προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών 
περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στο 
Γραφείο του Προϊσταµένου και παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κου Αθανάσιου Λέκκου 
Εργοδηγού και Κας Ελένης Κατωπόδη Εργοδηγού, κλήρωση για τον ορισµό µελών προκειµένου 
να συσταθεί η επιτροπή προσωρινής παραλαβής  του υποέργου µε τίτλο: 
                          «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΒΑΛΑΝΙ∆ΟΥΣΣΑ - ΚΑΝΑΛΛΑΚΙ»  

. 
                του έργου µε τίτλο: 

      «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ  

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012». 
 

                Προϋπολογισµού δαπάνης: 2.066.40 € (µε ΦΠΑ) 
 

Από την κλήρωση που διενεργήθηκε για τον ορισµό των τριών (3)  µελών της ανωτέρω Επιτροπής 
λαµβανοµένων υπ’ όψη όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας , που είναι υποψήφιοι για την συγκρότηση των 
Επιτροπών δηµοσίων διαγωνισµών των έργων δυνάµει της υπ’ αριθ. 1 / 21 / 11-0-2013  Απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι κάτωθι υπάλληλοι της 
Υπηρεσίας µας ως µέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω υποέργου : 

 
1. Ευάγγελο Γάκη  
2. Γεωργιο Λογοθέτη  
3. ∆ηµήτριο Κρητικό 

Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 
 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 

 
 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Οι υπάλληλοι 
 
 

1. Αθανάσιος Λέκκος  
 
 

2. Ελένη  Κατωπόδη  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση µετακίνησης του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Άρτας κ. Μπακόλα 
Αριστοτέλη στις 22 Φεβρουαρίού 2013 στην Αθήνα, σε προγραµµατισµένη συνάντηση 
µε τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 398/21-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19233/688/28-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. 
Άρτας κ. Μπακόλα Αριστοτέλη στις 22 Φεβρουαρίου 2013 στην Αθήνα, σε 
προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων κ. Μουτζούρη και 
έγκριση των σχετικών δαπανών.  

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

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ7Λ9-ΕΟΖ



 - 103 - 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη, την 28-02-2013, της σχετικής εισήγησης της 
Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του κ. Μπακόλα Αριστοτέλη, δεδοµένου 
ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 22-02-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/220/04-03-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Άρτας κ. Μπακόλα 
Αριστοτέλη, στις 22 Φεβρουαρίου 2013 στην Αθήνα, σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε τον 
Γενικό Γραµµατέα Λιµένων κ. Μουτζούρη,  καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 56,00 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), (Ε.Φ. 
072 και ΚΑΕ 0711). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση µετακίνησης του Θεοδώρου Μήλλιου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του 
σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 27/02/2013 έως 01/03/2013 µε θέµα 
«Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή µε τρόφιµα», και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1545/22-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16919/632/22-02-2013 στον φάκελο 
3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Θεοδώρου 
Μήλλιου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, 
στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 
27/02/2013 έως 01/03/2013 µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή 
µε τρόφιµα» και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 1545/22-02-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του Θεοδώρου Μήλλιου, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 22-02-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/221/04-03-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Θεοδώρου Μήλλιου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα του ΕΦΕΤ από 27/02/2013 έως 01/03/2013 (ηµέρα αναχώρησης 26/2/2013 και 
επιστροφής 2/3/2013), µε θέµα «Επίσηµος έλεγχος στον τοµέα των υλικών σε επαφή µε 
τρόφιµα»,  καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 300,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης αυτού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), (Ε.Φ. 292 και ΚΑΕ 0711). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση µετακίνησης της Ειδικής Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας 
Ζήση Βασιλική, για τη συµµετοχή της στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: 
∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς 
στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή» (GrItCUZINE) που θα πραγµατοποιηθεί στo 
Πρίντιζι της Ιταλίας την Πέµπτη 14 Μαρτίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 18843/180/27-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  19237/689/28-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης, της Ειδικής 
Συµβούλου κας Ζήση Βασιλική, για τη συµµετοχή της στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία 
ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη 
διασυνοριακή περιοχή» (GrItCUZINE) που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στo Πρίντιζι 
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της Ιταλίας την Πέµπτη 14 Μαρτίου 2013, µε ηµεροµηνία αναχώρησης την Τρίτη 12 
Μαρτίου και επιστροφή την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν τα εξής: «Τις απόψεις µας για την υλοποίηση –
πολύ δε περισσότερο για την αξιοποίηση– από πλευράς Περιφέρειας, τέτοιων 
πρωτοβουλιών και προγραµµάτων, την έχουµε καταθέσει και στις Επιτροπές και στο 
Πειφερειακό Συµβούλιο. Είναι σηµαντικό, η τεχνογνωσία που αποκτιέται, να παραµένει 
προς όφελος της ∆ιοίκησης και αυτό επιτυγχάνεται µε τη συµµετοχή υπαλλήλων της 
Πειφέρειας, στην υλοποίηση των ∆ράσεων των προγραµµάτων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/222/04-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Ειδικής Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κας 
Ζήση Βασιλικής, για τη συµµετοχή της στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας 
για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή» 
(GrItCUZINE) που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στo Πρίντιζι της Ιταλίας την Πέµπτη 14 
Μαρτίου 2013, µε ηµεροµηνία αναχώρησης την Τρίτη 12 Μαρτίου και επιστροφή την 
Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού € 600,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησής της (δαπάνες  µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης 
κλπ.), η οποία  θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του έργου που είναι 
ενταγµένο στο Π∆Ε 2012 µε κωδικό αριθµό 2012 ΕΠ 31880048. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό που έχει 
καταθέσει και σε προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι δηλ. η συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε 
γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, και µέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί η 
πρακτική τους αξία, ενώ επιπλέον – αν και επανειληµµένα το έχει εισηγηθεί – δεν έχει 
παρουσιασθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των συναντήσεων ή συνεδρίων 
στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου. 
Επιπλέον τόνισε ότι το έργο των συµβούλων του Περιφερειάρχη και των 
Αντιπεριφερειαρχών είναι υποστηρικτικό, και δεν υποκαθιστά αυτό των υπηρεσιακών 
παραγόντων, γι’ αυτό και στη συγκεκριµένη συνάντηση, πρέπει να µετέχει υπάλληλος της 
Π.Ε. Άρτας. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση χορήγησης προκαταβολής στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α», αναδόχου 
τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για 
την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών 
και βιοµηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013: BioGAIA.  

7. Την αριθµ. 22/859/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου του θέµατος και καταρτίσθηκε διακήρυξη για τη διενέργεια του ως 
άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 65946/428/23-07-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθµ. 31/1281/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/09-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών & αξιολόγηση τεχνικής 
προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο,  στον ως άνω πρόχειρο διαγωνισµό της Π.Ε. Άρτας, και στην 
περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης της οικονοµικής 
προσφοράς, γίνεται αποδεκτή η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, ήτοι της εταιρείας 
«ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και η 
τεχνική προσφορά της κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της, µε Σύνολο Βαθµολογίας = 100. 

9. Την αριθµ. 31/1281/26-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/14-11-2012 (αποσφράγιση & αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, και 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-
Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», επειδή προσκόµισε 
όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά της κρίθηκε 
παραδεκτή στο σύνολό της, µε Σύνολο Βαθµολογίας = 100 η δε οικονοµική της προσφορά 
συνολικού ποσού € 14.910,26 µε ΦΠΑ, µε έκπτωση 5% και τελικό βαθµό αξιολόγησης 
ΒΑΠ=100 είναι συµφέρουσα. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 671/27-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19244/690/28-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Στις 21/01/2013 υπογράφηκε 
σύµβαση ανάθεσης έργου, ανάµεσα στη Περιφέρεια Ηπείρου και την εταιρία «ΕΤΑΝΑΜ 
Α.Ε. Ο.Τ.Α», η οποία στο άρθρο 11 (ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) παρ. 1 προβλέπει την 
χορήγηση προκαταβολής έως 50% του συµβατικού τµήµατος του έργου του αναδόχου 
χωρίς ΦΠΑ έναντι Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Κατόπιν του αρ.πρωτ. 6583/21-
01-13 αιτήµατος χορήγησης προκαταβολής έως 50% υλοποίησης του έργου BioGAIA του 
Αναδόχου «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α» και την υπ’αριθµ.: 050/179/13-02-2013 Εγγυητική 
Επιστολή Προκαταβολής την οποία ο ανάδοχος απέστειλε, η Επιτροπή 
Παραλαβής/Παρακολούθησης συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών 
εισηγείται οµόφωνα να χορηγηθεί στον ανάδοχο «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α» προκαταβολή 
ποσοστού έως 50% του συµβατικού τµήµατος του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι έξι χιλιάδων 
ευρώ (6.000,00€). Η εν λόγω προκαταβολή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και 
συγκεκριµένα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ31880043). ». 

11. Στο συνηµµένο στην εισήγηση Πρακτικό Ι/27-02-2013 της Επιτροπής Παραλαβής 
/Παρακολούθησης συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
Της Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης της σύµβασης που αφορά: 

" Την Τεχνική Υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για 
την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και 

βιοµηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»". 
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 Στην Άρτα σήµερα 27-02-2013 και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλ.Εθνικής Αντίστασης) η Επιτροπή 
Παραλαβής/Παρακολούθησης συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 5/100/05-02-2013 της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου και η οποία αποτελείται από τους: 

1. Τζουµάκα Κων/νο, Πρόεδρο, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας 

2. Κατέρο ∆ηµήτριο,  µέλος,  υπάλληλος του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας 

3. Μπασιούκα Κων/νιά, µέλος, υπάλληλος του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας  

κατόπιν του αρ.πρωτ. 6583/21-01-13 αιτήµατος χορήγησης προκαταβολής έως 50% 
υλοποίησης του έργου BioGAIA του Αναδόχου «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή 
Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.», όπως προβλέπεται στην από 21-
01-2013 Σύµβαση ανάθεσης του έργου ανάµεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου(Αναθέτουσα 
Αρχή) και την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.(Ανάδοχος) και συγκεκριµένα στο άρθρο 11 (ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ) παρ. 1, καθώς και στη παράγραφο 6α του άρθρου 25 του Π.∆. 118/07. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη το αρ.πρωτ. 6583/21-01-13 αίτηµα χορήγησης 
προκαταβολής ποσοστού έως 50% του συµβατικού τµήµατος του έργου του αναδόχου χωρίς 
ΦΠΑ ήτοι ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) και  το αρ.πρωτ. 6600/19-02-13 έγγραφο µε 
το οποίο ο ανάδοχος απέστειλε την υπ’αριθµ.: 050/179/13-02-2013 Εγγυητική Επιστολή 
Προκαταβολής,  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να χορηγηθεί στον ανάδοχο ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προκαταβολή ποσοστού έως 
50% του συµβατικού τµήµατος του έργου χωρίς ΦΠΑ ήτοι έξι χιλιάδων ευρώ 
(6.000,00€). 

Η εν λόγω προκαταβολή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και συγκεκριµένα τη 
ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ31880043). 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της  
Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 

                                                                                 Άρτα    27/02/2013 

                                                                                 Η Επιτροπή 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/223/04-03-2013) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.6α του Π.∆. 118/2007, τη χορήγηση 
στην εταιρεία «ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.-Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου Αµβρακικού, Αναπτυξιακή 
Α.Ε. Ο.Τ.Α.», αναδόχου τεχνικής υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανάπτυξη 
Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του 
προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013,  

προκαταβολής ποσοστού έως 50% του συµβατικού τιµήµατος του έργου χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
ποσού € 6.000,00 έναντι ισόποσης κατατεθείσας στην Υπηρεσία εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 1 (ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) της από 
21-01-2013 σχετικής σύµβασης ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε την ανωτέρω (υπό στ. 10) 
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και 
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του σχετικού Πρακτικού Ι/27-02-2013 της Επιτροπής Παραλαβής /Παρακολούθησης 
συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών (ανωτέρω υπό στ. 11). 

Η ως άνω δαπάνη για τη χορήγηση της προκαταβολής, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 
έργου και συγκεκριµένα τη ΣΑΕΠ 318 (ΚΑ 2012ΕΠ31880043). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική 
αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική 
θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί 
παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την 
παιδεία κ.λ.π.». Σηµείωσε επιπλέον ότι θα πρέπει µε το πέρας του Προγράµµατος και των 
∆ράσεών του, να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο, έκθεση των αποτελεσµάτων του, 
ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση αυτών και της χρησιµότητάς τους.  
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – 
Καλογερικού», προϋπολογισµού δαπάνης € 20.100,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 284/25-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17627/661/25-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την µε Αριθ. Πρωτ. 43/07.02.2013 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, ποσού 
20.100,00 € από τον λογαριασµό 5% βελτιωτικά έργα δηµοσίων ιχθυοτροφείων Ν. Άρτας, 
που είναι κατατεθειµένος στο υποκατάστηµα Α.Τ.Ε. Άρτας, για την προµήθεια πλέγµατος 
για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – 
Καλογερικού, σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
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τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας. Η Υπηρεσία υποβάλλει το Σχέδιο ∆ιακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου του θέµατος και εισηγείται, την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007, προκειµένου να προχωρήσει στη 
δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/224/04-03-2013) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου 
της Π.Ε. Άρτας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα 
ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού», 
προϋπολογισµού € 20.100,00 µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 284/25-
02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που συντάχθηκαν από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας τας. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 
τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτής, εκσκαφέας κλπ) 
σύµφωνα µε την αριθµ. 67/11.01.2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την 
άρση µεγάλων καταπτώσεων και κατολίσθησης στο 5ο χλµ του επαρχιακού δρόµου Ελάτης – 
Καστανιάς.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για µίσθωση Ι.Χ. 
µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για το 
έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  

9. Την αριθ. 67/11.01.2013 Α∆Α:ΒΕΦΑ7Λ9-Β74 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για την 
έγκριση µίσθωσης, από 11-01-2013 από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης 
(φορτωτής, εκσκαφέας, αυτοκίνητο και ό,τι άλλο Μ.Ε. απαιτηθεί) για την άρση µεγάλων 
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καταπτώσεων και κατολίσθησης στο 5ο χλµ του επαρχιακού δρόµου Ελάτης – Καστανιάς και την 
αποκατάσταση της βατότητας δεδοµένου ότι διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία, βάσει του αριθµ. 
πρωτ. 12466/21-12-2012 εγγράφου του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη και επειδή η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει 
τα απαραίτητα µηχανήµατα για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.  

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 388/20-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 17128/637/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «…. 
Την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή µίσθωσης από 11-1-2013, από την ∆/νση 
Τεχνικών Έργων, µηχανηµάτων (φορτωτή, εκσκαφέα και αυτοκίνητο) ιδιωτικής χρήσης 
για την άρση της κατάπτωσης στο 5ο χλµ της επαρχιακής οδού Ελάτης – Καστανιάς για 
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, µε ωριαία αποζηµίωση 50,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσού 
4.674,00 € (συµπερ/νου ΦΠΑ) στον κ. Βασίλειο Σίµο ο οποίος διαθέτει τέτοια 
µηχανήµατα, τα οποία εργάσθηκαν άµεσα και σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 
αποζηµίωση του χειριστή, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης του µηχανήµατος, καθώς 
και κάθε ασφαλιστική δαπάνη. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ΚΑΠ 2012 της 
Π.Ε. Άρτας…..».  

Στην εισήγηση επισυνάπτονται, Κατάσταση ωρών εργασίας, Αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας 
µηχ/των, Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και σχετικές Φωτογραφίες. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος παρατήρησαν τα εξής: «Εφόσον η άρση των κατολισθήσεων απαιτεί και 
βαθύτερη επέµβαση, για να µην επαναληφθούν τα ίδια φαινόµενα, πρέπει να συνδυασθεί συνολική 
λύση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων, δηλ. µε 
έργα που θα δηµοπρατούνται στην αρχή κάθε χρονιάς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια 
ενός συνολικού σχεδιασµού και συντονισµού της Περιφέρειας για την αποτελεσµατική παρέµβαση 
σε τέτοιες περιπτώσεις.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/225/04-03-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (φορτωτή, εκσκαφέα και 
αυτοκίνητο) µε ωριαία αποζηµίωση 50,00 € (χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω 
κατάσταση, συνολικού ποσού € 4.674,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ιδιοκτησίας Βασιλείου 
Σίµου, για την εκτέλεση εργασιών από 11-01-2013 για την άρση της κατάπτωσης στο 5ο χλµ της 
επαρχιακής οδού Ελάτης – Καστανιάς και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, η οποία είχε διακοπεί 
πλήρως,  σύµφωνα µε την αριθµ. 67/11.01.2013 Α∆Α:ΒΕΦΑ7Λ9-Β74 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης 
για την άρση µεγάλων καταπτώσεων και κατολίσθησης στο 5ο χλµ του επαρχιακού δρόµου Ελάτης – 
Καστανιάς και την αποκατάσταση της βατότητας δεδοµένου ότι διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία, βάσει 
του αριθµ. πρωτ. 12466/21-12-2012 εγγράφου του ∆ήµου Γ. Καραϊσκάκη και επειδή η Π.Ε. Άρτας δεν 
διαθέτει τα απαραίτητα µηχανήµατα για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών:  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Χρονικό διάστηµα Αριθ. κυκλ/ρίας ΜΕ Ώρες εργασίας Τιµή ώρας ∆απάνη (€) 

14/1 – 29/1/13 ΜΕ 50892 & ΜΕ 84144 76 50 3.800,00 

   ΦΠΑ 23% 874,00 

   Σύνολο 4.674,00 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

Ηµερ/νία 
Αριθ. κυκλ. 

µηχανήµατος  
Ώρες  

εργασίας 
Τόπος εργασίας 

14-01-13 ΜΕ 50892 8 Ελάτη - Καστανιά 
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14-01-13      ΜΕ 84144 8 Ελάτη – Καστανιά 

15-01-13 ΜΕ 50892 8 Ελάτη – Καστανιά 

15-01-13      ΜΕ 84144 8 Ελάτη – Καστανιά 

16-01-13 ΜΕ 50892 8 Ελάτη – Καστανιά 

16-01-13      ΜΕ 84144 8 Ελάτη – Καστανιά 

23-01-13 ΜΕ 50892 8 Ελάτη – Καστανιά 

23-01-13      ΜΕ 84144 8 Ελάτη – Καστανιά 

29-01-13 ΜΕ 50892 6 Ελάτη – Καστανιά 

29-01-13      ΜΕ 84144 6 Ελάτη - Καστανιά 

 Σύνολο: 76  

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε 
Άρτας, έτους 2012, ενώ στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση του χειριστή, τα καύσιµα και τα 
έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της 
Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε 
επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το 
σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, 
αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της 
οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις 
παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται 
συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη 
στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών, σύµφωνα µε την αριθµ. 212/01.02.2013 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την εκτέλεση εργασιών 
αποκατάστασης α) των φθορών φρεατίων στο τµήµα Άρτα – Μπανιώτη (περιοχή ΙΟΝ) 
της επαρχιακής οδού Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας και β) της βατότητας της 
ίδιας οδού, στη θέση πριν τον Προφήτη Ηλία, όπου σηµειώθηκαν καθιζήσεις λόγω των 
πληµµυρών στις 24, 25 και 26/01/2013.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθ. 212/01.02.2013 Α∆Α:ΒΕΥΗ7Λ9-95Η Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας για την άµεση ανάθεση εργασιών από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας για 
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αποκατάσταση α) των φθορών φρεατίων στο τµήµα Άρτα – Μπανιώτη (περιοχή ΙΟΝ) της 
επαρχιακής οδού Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας και β) της βατότητας της ίδιας 
οδού, στη θέση πριν τον Προφήτη Ηλία, όπου σηµειώθηκαν καθιζήσεις λόγω των 
πληµµυρών στις 24, 25 και 26/01/2013 και σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 1016/20/138 
έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Άρτας.  

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 389/20-02-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17135/638/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται: «…. Την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Ε.∆.Ε.» ο οποίος προσέφερε τιµή, 
ποσού των 4.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. για άµεση 
αποκατάσταση της βλάβης αυτής, και η οποία είναι και η πλέον συµφέρουσα. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, 
τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και η 
προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη ως και η σήµανση ασφάλειας. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από το αποθεµατικό των ΚΑΠ έτους 2012 
της ΠΕ Άρτας …..». Στην εισήγηση επισυνάπτονται, η Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας, οι υποβληθείσες προσφορές και σχετικές φωτογραφίες. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος παρατήρησαν τα εξής: «Εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης βατότητας του οδικού δικτύου, θα µπορούσαν να ενταχθούν σε γενικό 
σχεδιασµό της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αρχή κάθε χρονιάς, 
µαζί µε έργα εκτάκτων αναγκών και να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά, µε έργα που θα 
ακολουθούν την τυπική διαδικασία δηµοπράτησης και εκτέλεσης των δηµοσίων έργων.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/226/04-03-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για την αποκατάσταση α) των φθορών φρεατίων στο τµήµα 
Άρτα – Μπανιώτη (περιοχή ΙΟΝ) της επαρχιακής οδού Άρτας – Ροδαυγής – Γέφυρα Πλάκας 
και β) της βατότητας της ίδιας οδού, στη θέση πριν τον Προφήτη Ηλία, όπου σηµειώθηκαν 
καθιζήσεις λόγω των πληµµυρών στις 24, 25 και 26/01/2013, στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Ε.∆.Ε.» της οποίας η προσφορά ποσού € 4.000,00 µε ΦΠΑ, για άµεση 
αποκατάσταση της βλάβης αυτής, ήταν η πιο συµφέρουσα οικονοµικά, µεταξύ αυτών που 
συνέλεξε η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και σύµφωνα µε την αριθµ. 
212/01.02.2013 Α∆Α:ΒΕΥΗ7Λ9-95Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, και λόγω 
του επείγοντος, επειδή λόγω των πληµµυρών και των καθιζήσεων του οδοστρώµατος, 
υπήρχε κίνδυνος ατυχήµατος για τα διερχόµενα οχήµατα. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων της Π.Ε Άρτας, έτους 2012, ενώ στην τιµή που προσέφερε η ως άνω εργοληπτική 
επιχείρηση περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα 
και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και η προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη 
ως και η σήµανση ασφάλειας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην 
πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. 
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το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι 
ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών 
ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια 
της Περιφέρειας.». 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση και παραλαβή των ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», µε ανάδοχο 
το µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 10/186/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
ανάθεσης της εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του ΕΣΠΑ, µε τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς 
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– Συβότων», προεκτιµώµενης αµοιβής € 1.387.274,99 µε ΦΠΑ 21% στο µελετητικό σχήµα 
της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ», επειδή σύµφωνα µε το από 21-03-2011 Πρακτικό ΙΙΙ Ελέγχου 
Οικονοµικών Προσφορών της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, ήταν η πλέον συµφέρουσα, 
δεδοµένου ότι συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία, ήτοι 92,02. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 61303/1217/21-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17270/649/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: «….Το εργολαβικό συµφωνητικό για 
ποσό  917.208 € µε Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 28-08-2010 µεταξύ του ΠΙΤΟΥΛΗ 
ΘΩΜΑ Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας…. Μέχρι τώρα έχουν 
υποβληθεί όλες  οι  µελέτες  και εκκρεµεί η σύνταξη  των τευχών 
δηµοπράτησης .  Μετά τη µε αριθµ. Πρωτ. 75558/3045/27-12-2012 απόφαση εγκρίθηκαν 
οι Περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Με το υπ΄ αριθµ. 
61303/1217/10-7-2012 έγγραφο υποβλήθηκαν οι παρακάτω µελέτες σε ένα αντίγραφο: 
Οριστικές µελέτες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων 1. Οριστική υδραυλική µελέτη 
αντλιοστασίων δικτύων µεταφοράς 2. Οριστική Η/Μ µελέτη αντλιοστασίων δικτύων 
µεταφοράς 3. 2ο Στάδιο Γεωτεχνικών µελετών 4. Τοπογραφική αποτύπωση αγωγών 
µεταφοράς. • Με το  υπ΄αριθµ  54460/1040 έγγραφο υποβλήθηκαν και τα  
υπόλοιπα αντίγραφα πέντε (5), όπως  προβλέπεται από  την κείµενη  
νοµοθεσία. . .…Εισηγούµαστε την έγκριση και προσωρινή παραλαβή των 
ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο σύµφωνα µε 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/227/04-03-2013) 

Εγκρίνει τα κάτωθι ενδιάµεσα στάδια µελετών και την παραλαβή αυτών, της µελέτης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Μελέτη Αποχέτευσης – Βιολογικού Καθαρισµού Πλαταριάς – Συβότων», όπως 
συντάχθηκαν από το ανάδοχο µελετητικό σχήµα της «ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ» σύµφωνα µε τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις και σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης, ήτοι τις µελέτες:  

Οριστικές µελέτες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων 

1. Οριστική υδραυλική µελέτη αντλιοστασίων δικτύων µεταφοράς  

2. Οριστική Η/Μ µελέτη αντλιοστασίων δικτύων µεταφοράς  

3. 2ο Στάδιο Γεωτεχνικών µελετών  

4. Τοπογραφική αποτύπωση αγωγών µεταφοράς. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 16753/750/21-02-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
την αποκατάσταση του οδοστρώµατος στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96.  

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  
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9. Την αριθ. πρωτ. 16753/750/21-02-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από την Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε., τα οποία εργάσθηκαν από τις 16-02-2013 
για καθαρισµό και αποκατάσταση οδοστρώµατος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας 
λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων, δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (Φορτηγό, φορτωτής, 
ισοπεδωτής γαιών), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω 
προβληµάτων. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
16770/753/21-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 16871/628/22-02-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη του 
σχετικού συµφωνητικού, εργασιών για τον καθαρισµό και την αποκατάσταση του 
οδοστρώµατος στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών 
φαινόµενων, σε µηχανήµατα τα οποία εργάσθηκαν από 16-02-2013 όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση.  

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, επανέφεραν την πρότασή τους για συνολική αντιµετώπιση 
των προβληµάτων και των ζηµιών (καταπτώσεις, καθιζήσεις κλπ) που προκαλούνται στο 
επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας λόγω καιρικών συνθηκών, µε έργα που 
θα δηµοπρατούνται στην αρχή κάθε χρονιάς για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στα πλαίσια 
ενός συνολικού σχεδιασµού και συντονισµού για την αποτελεσµατική παρέµβαση της 
Περιφέρειας σε τέτοιες περιπτώσεις και µε εξάντληση των τεχνικών µέσων και οχηµάτων 
που διαθέτει. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/228/04-03-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε 
τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 16-02-2013, για τον καθαρισµό και την 
αποκατάσταση του οδοστρώµατος στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων 
καιρικών φαινόµενων, σύµφωνα µε την αριθµ. 16753/750/21-02-2013 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό (Φορτηγό, φορτωτής, 
ισοπεδωτής γαιών), που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω 
προβληµάτων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Λάµπρου Γεώργιος HNA 9948 
Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. 

Θεσπρωτίας 

2 Λάµπρου Γεώργιος ΜΕ 51152 
Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. 

Θεσπρωτίας 

3 Λάµπρου Γεώργιος ME 112213 
Επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. 

Θεσπρωτίας 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, και για την αποκατάσταση της βατότητας του 
δικτύου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και 
επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του 
αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και 
έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου 
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(αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην 
πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. 
το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να 
αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι 
ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών 
ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια 
της Περιφέρειας.». 
......................................................................................................................................................
...... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση ανάθεσης της προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού για την πιστοποίηση 
του ∆ηµόσιου ΚΤΕΟ της Π. Ε. Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 18148/1352/26-02-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 18387/675/26-02-2013 στον φάκελο 3/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «….Μετά την εργασία της διακρίβωσης 
των Μηχανηµάτων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του ∆ηµόσιου 
ΚΤΕΟ κατά ISO 9001, διαπιστώθηκε η ανάγκη προµήθειας των αναγκαίων µηχανηµάτων-
οργάνων, τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν επί πλέον των αυτόµατων γραµµών που 
διαθέτει το ΚΤΕΟ, και για τους λόγους αυτούς σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
προµήθεια από την εταιρεία ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε., που έκανε την καλύτερη προσφορά, τα 
παρακάτω µηχανήµατα - όργανα: 1) Μηχανισµός µέτρησης βαρέων οχηµάτων µε το ποσό 
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των 6.300,00 € πλέον ΦΠΑ, 2) Όργανο µέτρησης της πίεσης των αερόφρενων µε το ποσό 
των 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ, 3) Επιβρανδυσιόµετρο µε το ποσό των 2.360,00 € πλέον 
ΦΠΑ, 4) Ανιχνευτής διαρροής υγραερίου µε το ποσό των 320,00 € πλέον ΦΠΑ, και 5) 
Ειδική καλωδίωση και δισκέτα PCMCI για µέτρηση EURO OBD µε το ποσό των 750,00 € 
πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 18.732,90 € µαζί µε ΦΠΑ. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού του προγράµµατος ΚΑΠ (ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ), και 
ειδικότερα τον ΦΟΡΕΑ 071 και ΚΑΕ 9779049….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/229/04-03-2013) 

Εγκρίνει, για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της διαδικασίας πιστοποίησης του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας κατά ISO 9001, την προµήθεια του 
κάτωθι µηχανολογικού εξοπλισµού που πρέπει να τοποθετηθεί επί πλέον των αυτόµατων 
γραµµών που διαθέτει το ΚΤΕΟ, από την εταιρεία «ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε.», συνολικού ποσού 
18.732,90 € µε ΦΠΑ, που υπέβαλε την πιο συµφέρουσα προσφορά, µεταξύ αυτών που 
συνέλεξε η Υπηρεσία, ως εξής: 

1. Μηχανισµός µέτρησης βαρέων οχηµάτων, ποσού 6.300,00 € πλέον ΦΠΑ,   

2. Όργανο µέτρησης της πίεσης των αερόφρενων, ποσού 5.500,00 € πλέον ΦΠΑ,  

3. Επιβρανδυσιόµετρο, ποσού 2.360,00 € πλέον ΦΠΑ, 

4. Ανιχνευτής διαρροής υγραερίου, ποσού 320,00 € πλέον ΦΠΑ, και  

5. Ειδική καλωδίωση και δισκέτα PCMCI για µέτρηση EURO OBD, ποσού 750,00 € πλέον 
ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ΚΑΠ 
(Τοµέας ∆ιάφορα) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Φορέας 071 ΚΑΕ 9779049. 
.................................................................................................................................................. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Πληροφορικής  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε 
σεµινάριο που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αυτοδιοίκησης µε τίτλο: «Τεχνολογίες και ∆ιαχείριση ∆ικτύων», το οποίο θα διεξαχθεί 
από τις 4 Μαρτίου 2013 έως και τις 15 Μαρτίου 2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ16703/1375/21-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 16869/627/22-02-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται για την µετακίνηση του Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Πληροφορικής  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε 
σεµινάριο που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης 
µε τίτλο: «Τεχνολογίες και ∆ιαχείριση ∆ικτύων», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 Μαρτίου 
2013 έως και τις 15 Μαρτίου 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/230/04-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο που 
διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης µε τίτλο: 
«Τεχνολογίες και ∆ιαχείριση ∆ικτύων», το οποίο θα διεξαχθεί από τις 4 Μαρτίου 2013 έως και 
τις 15 Μαρτίου 2013, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.1850,00 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για εγκεκριµένες δαπάνες που δεν 
τιµολογήθηκαν εντός του οικονοµικού έτους 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
17366/644/22-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 17613/656/25-02-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «…. Παρακαλούµε να 
εγκρίνετε τις παρακάτω πληρωµές οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του 2013: 
1)Είχε εγκριθεί δαπάνη ποσού 3.338,55 µε ΦΠΑ για την προµήθεια 4500 φακέλων 
αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος (διαστάσεων 3000 φάκελοι 11,4Χ 22,9 & 1500 
φάκελοι 16,2Χ 22,9) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας σε βάρος του 
ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ 0823( απόφαση 36/1498/17-12-2012) 2)Είχε εγκριθεί δαπάνη  
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ποσού 500,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια χειµερινών υποδηµάτων από τον προµηθευτή 
<<Μηλιώνης Κωνσταντίνος – Αντώνιος>> σε βάρος του ΦΟΡΕΑΣ 072 και ΚΑΕ 1423 
(απόφαση 35/1446/07-12-2012) 3)Είχε εγκριθεί δαπάνη ποσού 335,00 µε ΦΠΑ για την 
προµήθεια Κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας(πρόγραµµα επιτήρησης ασθενειών στις µέλισσες) ΦΟΡΕΑΣ 292 και ΚΑΕ 
5322/1.(απόφαση 35/1447/07-12-2012) 4)Είχε εγκριθεί  δαπάνη ποσού 307,50 µε ΦΠΑ για 
την διαπίστευση εργαστηριακού ελέγχου προκειµένου το Τµήµα Εργαστηρίων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας να προβεί σε ελέγχους σε βάρος του ΦΟΡΕΑΣ 072 και ΚΑΕ 0899 (απόφαση 
28/827/14-10-2011) Επειδή οι ανωτέρω δαπάνες δεν τιµολογήθηκαν µέσα στο οικονοµικό 
έτος 2012 απαιτούνται νέες αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής ώστε οι δαπάνες αυτές να 
επιβαρύνουν το προϋπολογισµό του 2013.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/231/04-03-2013) 

Εγκρίνει, οι κάτωθι δαπάνες, που είχαν εγκριθεί µε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής και δεν τιµολογήθηκαν εντός του οικονοµικού έτους 2012, να επιβαρύνουν τους 
αντίστοιχους ΕΦ και ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας) του έτους 2013, ως εξής:  

1. ∆απάνη συνολικού ποσού € 3.338,55 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 4500 φακέλων 
αλληλογραφίας µε προπληρωµένο τέλος (διαστάσεων: 3000 φάκελοι 11,4Χ22,9 & 1500 
φάκελοι 16,2Χ22,9), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος του 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 0823 (αριθµ. 36/1498/17-12-2012 απόφαση της Ο.Ε.) 

2. ∆απάνη ποσού € 500,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια χειµερινών υποδηµάτων από τον 
προµηθευτή «Μηλιώνης Κωνσταντίνος-Αντώνιος», σε βάρος του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1423, 
(αριθµ. 35/1446/07-12-2012 απόφαση της Ο.Ε.) 

3. ∆απάνη ποσού € 335,00 µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια Κτηνιατρικού υλικού για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας (πρόγραµµα επιτήρησης 
ασθενειών στις µέλισσες), σε βάρος του ΕΦ 292 KAE 5322/1 (αριθµ. 35/1447/07-12-2012 
απόφαση της Ο.Ε.) και  

4. ∆απάνη ποσού € 307,50 µε ΦΠΑ, ήτοι τµήµα της συνολικής δαπάνης ποσού 2.200,00 € µε 
ΦΠΑ, για τη διαπίστευση και τα έξοδα µεταφοράς εργαστηριακών οργάνων, για τον λόγο 
ότι τα όργανα αυτά πρέπει να είναι πιστοποιηµένα, προκειµένου το Τµήµα Εργαστηρίων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας να µπορεί να προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους, σε βάρος του ΕΦ 
072 ΚΑΕ 0899 (αριθµ. 28/827/14-10-2011απόφαση της Ο.Ε.).  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Την αριθµ. 5/89/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
τροποποιήθηκε η ανωτέρω αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
19073/703/28-02-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19246/691/28-02-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την τροποποίηση των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών της αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής,  καθώς και την έγκριση νέων δροµολογίων, λαµβάνοντας υπόψη 
τις νέες ανάγκες  µεταφοράς µαθητών, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην 
εισήγηση. 
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16. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/232/04-03-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση 
της αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. 5/89/05-02-2013 απόφαση, σχετικά µε την ανάθεση 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ., για το σχολικό έτος 2012-2013, 
ως εξής: 

1. Τη διαγραφή του δροµολογίου του ΚΤΕΛ «Πέρδικα-Σύβοτα-Πλαταριά-Ηγουµενίτσα 
(Β/ΘΜΙΑ)», από την αριθµ. 5/89/5-2-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε 
αύξοντα αριθµό 17 και συγχρόνως την τροποποίηση του ανωτέρω δροµολογίου που 
περιλαµβάνεται στην αριθµ 36/1499/17-12-2012 προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής µε αυξ. αριθµό 4 ως εξής:  

Το δροµολόγιο του ΚΤΕΛ «Πέρδικα-Σύβοτα-Πλαταριά-Ηγουµενίτσα (Β/ΘΜΙΑ)» για κάθε 
λεωφορείο διαµορφώνεται στο ποσό των 156,64 € (140,01+16,63) όπου 16,63={(8εµφ. 
Χ1,9Χ15Χ0,0879)-17%)} αντί του ποσού των 140,01€ της αριθµ. 36/1499/17-12-2012 
απόφασης. Για τα δύο λεωφορεία το ποσό ανέρχεται στα 313,28 € από 01-02-2013 

2. Το αριθµ. 93 δροµολόγιο «Ραχούλι – Ξηρόλοφος – Καρβουνάρι (∆ηµ. Ξηρολόφου και 
Νηπιαγ. Καρβουναρίου)» της αριθµ. απόφασης 36/1499/17-12-2012 της Οικονοµικής 
Επιτροπής διαµορφώνεται σε «Ραχούλι – Ξηρόλοφος», µε τιµή 11,57 € (25,01-13,44) 
όπου 13,44= (10Χ1,6Χ0,84) από 25-2-2013, αντί του ποσού € 25,01 της ανωτέρω 
απόφασης.   

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 36/1499/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. 5/89/05-02-2013 απόφαση. 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση προµήθειας ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το από 01-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 19532/703/01-03-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, πλαίσια κάλυψη άµεσων αναγκών από πλευράς 
εξοπλισµού και υποστήριξης της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια δυο (2) 
Φορητών Υπολογιστών, ενός USB STICK καθώς και την προµήθεια ενός εξωτερικού 
δίσκου. Η προµήθεια  θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1723 µε µέριµνα της ∆/νσης 
∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/233/04-03-2013) 
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Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, από την εταιρεία «ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ», δυο (2) Φορητών 
Υπολογιστών, ενός USB STICK καθώς και ενός εξωτερικού δίσκου, για τις ανάγκες  για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης € 2.100,00 µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) Οικ. Έτους 2013, Ε.Φ. 072 
Κ.Α.Ε. 1723. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση µετακίνησης της Ηγουµενίδου Βασιλικής, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση 
ενηµερωτικής συνάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, για το 
έργο παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας οικονοµικής 
ενίσχυσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, που θα διεξαχθεί στις 7-3-2013 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκαν 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 717/01-03-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε 
τα αρ. πρωτ 19533/704/01-03-2013  στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για την µετακίνηση της Ηγουµενίδου Βασιλικής, 
υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 
Αθήνα, για την παρακολούθηση ενηµερωτικής συνάντησης  του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στις 07-03-2013. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 8/234/04-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Βασιλικής Ηγουµενίδου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση 
ενηµερωτικής συνάντησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, για το έργο 
παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας οικονοµικής ενίσχυσης του 
Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, στις 07-03-2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
195,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΕΦ 291, ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κατσέλη Χρήστου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας,  στην Αθήνα, για την παρακολούθηση 
ενηµερωτικής συνάντησης για το έργο παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή 
της αναλογούσας οικον. ενίσχυσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, που θα 
διεξαχθεί στις 7-3-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1790/01-03-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε τα αρ. πρωτ 19842/710/01-03-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του 
Κατσέλη Χρήστου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Άρτας,  στην Αθήνα, για την παρακολούθηση ενηµερωτικής συνάντησης για το έργο 
παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας οικον. ενίσχυσης του 
Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, που θα διεξαχθεί στις 7-3-2013 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 8/235/04-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Κατσέλη Χρήστου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση ενηµερωτικής 
συνάντησης για το έργο παραλαβής των επενδύσεων και την καταβολή της αναλογούσας 
οικον. ενίσχυσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, που θα διεξαχθεί στις 7-3-2013 καθώς 
και τη συνολική δαπάνη ποσού € 200,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του 
ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 291, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου 
ότι η από 19-02-2013 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 33/1349/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3672/06-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
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την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 3643/05-11-2012 απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 441/01-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19843/711/01-03-2013 στον φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένο το από 19-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και απέβη άγονος, και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 
3481/2006. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/236/04-03-2013) 

Επειδή η διενεργηθείσα την 19-02-2013 ανοιχτή δηµοπρασία, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου 
αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ απέβη άγονος, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το από 19-02-
2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 15η Μαρτίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι 
δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται 
πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και επανέλαβε τη 
θέση που είχε υποστηρίξει στη σχετική αριθµ. 33/1349/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, για την ανάγκη αξιοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού της Περιφέρειας, αλλά 
και οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό 
που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, 
εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της 
Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που 
συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 8/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου στις τέσσερις (4) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 19373/695/28-02-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση προµήθειας τριών φορητών συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικών ενωτίων 
και βόλων στα αιγοπρόβατα, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
19585/719/01-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 19845/712/01-03-2013 στον 
φάκελο 3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «….  την έγκριση του ποσού 
2.638,35€ µε ΦΠΑ για την προµήθεια τριών (3) φορητών συσκευών ανάγνωσης 
ηλεκτρονικής σήµανσης αιγοπροβάτων (ηλεκτρονικών ενωτίων και βόλων) από την 
εταιρεία ∆ηµήτριος Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ-Θεσσαλονίκη µε το  ανωτέρω ποσό, για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής ,όπως φαίνεται και στο πρακτικό  της επιτροπής. 
Έχουν κατατεθεί οι εξής προσφορές : 1-) ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ-Κοζάνη µε ποσό 2.656,80€ µε 
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ΦΠΑ  2-) BESKAS ELECTRONICS- Αθήνα µε δύο προσφορές α) ποσό 1.974,15 € µε 
ΦΠΑ  και β) ποσό 3.970,44€ µε ΦΠΑ και οι οποίες απορρίφθηκαν από την επιτροπή καθ’ 
ότι δεν πληρούν  τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΥΑ 134167/22-5-2011 (παρ.3,τµήµα Γ΄ 
παράρτηµα 2) και δεν έχουν την δυνατότητα προσάρτησης εξωτερικής κεραίας) 3-) 
∆ηµήτριος Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ-Θεσσαλονίκη µε ποσό 2.638,35€ Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον 
φορέα 292 και ΚΑΕ 53221 (ΟΣ∆Ε) του προϋπολογισµού  της Π.Ε. Θεσπρωτίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 8/237/04-03-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια τριών (3) φορητών συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικής σήµανσης 
αιγοπροβάτων (ηλεκτρονικών ενωτίων και βόλων) για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από την εταιρεία «∆ηµήτριος Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ», της οποίας η 
προσφορά, ποσού 2.638,35 € µε ΦΠΑ, είναι η πιο συµφέρουσα ανάµεσα σε αυτές που 
συνέλεξε η Υπηρεσία, σύµφωνα µε το σχετικό από 27-02-2013 Πρακτικό της Επιτροπής.  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), Φορέας 292 και ΚΑΕ 53221. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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