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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13-03-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός 
Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, 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. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν 
οι: 

Α. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Β. Τα µέλη: 

1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

2. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. 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. 
22695/837/11-03-2013 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας  
Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του ∆ήµου 
∆ωδώνης», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-06-2013. 
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2. Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου», 
προϋπολογισµού € 9.840,00 µε ΦΠΑ. 

3. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 22-02-2013, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 17276/781/22-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο 
Ιωαννίνων–Άρτας–Πρέβεζας, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων. 

4. Έγκριση προµήθειας τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  
δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

5.  Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού 
οδικού δικτύου του Νοµού (Καρυές Ζαγορίου), προϋπολογισµού δαπάνης € 13.345,50 µε 
ΦΠΑ. 

6. Έγκριση µετακίνησης της Ευθαλίας Οικονόµου και του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρων, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 
Αθήνα, για την συµµετοχή τους σε σεµινάριο σχετικά µε το Νέο ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 11-03-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Έγκριση µετακίνησης του Αλέξανδρου Λέκκου, προϊσταµένου του Τµήµατος Τεχνικών 
Εφαρµογών της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην Αθήνα, για την συµµετοχή του στο 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου 
στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί την 20-03-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

8. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε 
Αποχέτευση ∆ήµου Ηγουµενίτσας» προϋπολογισµού € 31.200,00 µε ΦΠΑ. 

9. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες. (Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης σε ρέµα θέση  Ε.Ι.Ν. Ηγουµενίτσας)» προϋπολογισµού € 66.000,00 µε ΦΠΑ 

10. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο Επαρχιακό 
δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου, (Καρβουνάρι, Ποταµιά)» προϋπολογισµού € 78.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

11. Έγκριση του από 19-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια – 
Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος αξονικής ροής για το 
αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση «Σφαγεία», 
προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ.  

12. Έγκριση του 4ου Συγκριτικού Πίνακα υπέρβασης, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Ύδρευση Ν. Θεσπρωτίας από πηγές Λαγκάβιτσας και Αχέροντα», αναδόχου γραφείου 
µελετών «ΜΕΥΠ Ε.Ε. – ∆. Γ. ΣΕΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.». 

13. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για τον καθαρισµό και αποκατάσταση 
οδοστρώµατος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω των έντονων καιρικών 
φαινόµενων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της 
αριθµ. 16753/750/21-02-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της 
αριθµ. 8/228/04-03-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

15. Έγκριση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του έτους 2013 της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας για εγκεκριµένες δαπάνες για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
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εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων, που δεν τιµολογήθηκαν 
εντός του οικονοµικού έτους 2012. 

16. Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση, σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες, πρόσληψης 
εποχιακού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στην 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

17. Έγκριση διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης, 
για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και 
του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας. 

18. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.  

19. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, πρώην υπαλλήλου –νυν συνταξιούχου– της Ν.Α. 
Θεσπρωτίας (ήδη Π.Ε. Θεσπρωτίας). 

20. Έγκριση των Πρακτικών Ι/20-11-2012, ΙΙ/01-02-2013 και ΙΙΙ/25-02-2013 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποτύπωση 
και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών 
ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό € 80.391,88 µε ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας 
γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών, για 
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας. 

22. Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Καταπολέµηση 
κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013. 

23. Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας. 

24. Έγκριση διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (Καρναβαλικό 
Κοµιτάτο Πρέβεζας και Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας) και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

25. Έγκριση του ΙΙ/01-03-2013 Πρακτικού (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - 
∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB» προϋπολογισµού € 44.930,00 µε 
ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

26. Έγκριση µετακίνησης της Αθηνάς Κεσσίση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα στις 7-3-2013, 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 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

27. Έγκριση προµήθειας υγρών καυσίµων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης) για 
τις ανάγκες των οχηµάτων και των µηχανηµάτων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

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

29. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

30. Ορισµός των µελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
καταπολέµησης των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

31. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της προκήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για το 
έργο της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών 
– Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» 
προϋπολογισµού € 156.995,93 χωρίς ΦΠΑ µε Κωδικός ΟΠΣ: 369409, και συγκρότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του έργου. 

Σηµειώνεται ότι µετά από πρόταση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη 
γνώµη όλων των µελών της, αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης για το 12ο και το 
14ο θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, τα οποία θα επανέλθουν σε επόµενη συνεδρίαση. 

Μετά από πρόταση του Αντιπροέδρου 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου», αναδόχου εταιρείας «Α. Λίτου – 
Γ. Γκέκας Ο.Ε.», µέχρι την 14-06-2013.  

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσορράχης», 
αναδόχου Έντυ Ράφτη, µέχρι την 19-07-2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-05-2013. 

4. Έγκριση του Πρακτικού Ι/12-03-2013 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013. 

5. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 19 έως 21-03-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

6. Έγκριση µετακίνησης του Αυγέρη Ιωάννη, Προϊσταµένου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για την συµµετοχή του σε 
σύσκεψη – σεµινάριο για το Νέο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής 
(Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου – ΖΥΠ), που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 11-03-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 04-03-
2013 συνεδριάσεως.  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου της Περιφέρειας  
Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του ∆ήµου 
∆ωδώνης», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-06-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 19483/1879/08-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22394/829/08-03-2013 στον φάκελο 2/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από 29/01/2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-06-2013 επειδή 
καθυστερεί η ολοκλήρωση της προηγούµενης εργολαβίας που αφορά την αντικατάσταση 
των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, στην  οποία  συνδέονται οι παροχές ύδρευσης που 
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πρέπει να κατασκευαστούν µε την παρούσα εργολαβία. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται: «Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, εισηγούµαστε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
µέχρι 30-6-2013, µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 
άρτια ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης 
εργολαβίας». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και  Παπαβρανούσης Χρίστος, τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα και επιτήρηση 
των Υπηρεσιών, για την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων του έργου, ενώ ο κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, διερωτήθηκε, γιατί υπογράφηκε η σύµβαση εφόσον δεν µπορούσαν να 
ξεκινήσουν οι εργασίες, γεγονός που έχει ως συνέπεια τη χορήγηση παρατάσεων µε 
αναθεωρήσεις και πρόσθετη επιβάρυνση του έργου. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/239/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης στις Τ.Κ. της ∆.Ε. Σελλών του 
∆ήµου ∆ωδώνης», αναδόχου εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-06-
2013, µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών 
και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 
513/28-02-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του 
ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσής του µέχρι την 30-
06-2013. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου», 
προϋπολογισµού € 9.840,00 µε ΦΠΑ. 

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 21009/1062/06-03-2013 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 «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου». 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 21176/1739/06-
03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 21384/754/06-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «….. έγκριση της διαδικασίας 
της απευθείας ανάθεσης, από την ∆. ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Βιοµηχανία αντλιών βαθέων 
φρεάτων, για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 
αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισµού 9.840,00 €, του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». Για το παραπάνω υποέργο έχει 
εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 
21009/1062/06-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. – Επιπλέον, σας 
αποστέλλουµε, συνηµµένη, τη µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) του παραπάνω 
πρόχειρου εξοπλισµού, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων και σας 
παρακαλούµε για την έγκρισή της. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/240/13-03-2013)  

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία «∆. ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Βιοµηχανία 
αντλιών βαθέων φρεάτων», της εκτέλεσης του υποέργου «Προµήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισµού € 9.840,00 µε 
ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» βάσει της 
σχετικής µελέτης (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο) που συντάχθηκε από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 
21176/1739/06-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου, ποσού 9.840,00 
€ µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, έτους 2010». 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από την 22-02-2013, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 17276/781/22-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
προκειµένου να αντιµετωπισθούν καταπτώσεις-καθιζήσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο 
Ιωαννίνων – Άρτας – Πρέβεζας, λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων. 

 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.   
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8. Την αριθ. πρωτ. 17276/781/22-02-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την 
έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 22-03-2013, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις και καταπτώσεις στο Εθνικό ∆ίκτυο Ιωαννίνων-Άρτας-
Πρέβεζας, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα και λόγω της επικινδυνότητας 
του οδοστρώµατος, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα µηχανήµατα έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση από καταπτώσεις και 
καθιζήσεις του οδοστρώµατος των ως άνω περιοχών, για την εξυπηρέτηση των περιοχών 
και των κατοίκων. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
21386/942/06-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 21407/755/06-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων και χειριστών για παροχή έργου 
από 22-02-2013, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις – καθιζήσεις από τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα στην παραπάνω περιοχή  προς αποφυγή ατυχηµάτων και 
χειριστές Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση 
κατάσταση. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/241/13-03-2013) 

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 22-03-2013, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις και καταπτώσεις στο Εθνικό ∆ίκτυο Ιωαννίνων-Άρτας-Πρέβεζας, 
που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα και λόγω της επικινδυνότητας του 
οδοστρώµατος, σύµφωνα µε την αριθµ. 17276/781/22-02-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση 
αντιµετώπιση των προβληµάτων των ως άνω περιοχών: 

 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το 
εξής σκεπτικό: « Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως 
στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι 
µόνο- µε καταπτώσεις, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι 
σήµερα, έχουν εντοπισθεί τα σηµεία που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη 
έπρεπε να έχουν δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το 
σύνολο των ποσών που κάθε χρόνο διατίθενται, αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την 
άρση των φαινοµένων και την αποκατάσταση, είναι µεγάλο. Προτείνουµε, µια και τα σηµεία 
που εµφανίζονται προβλήµατα έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό εντοπισθεί, η αποκατάστασή 
τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό τρόπο. Να γίνει µελέτη και να προκηρύσσεται εργολαβία 
που να καλύπτει όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την άρση των προβληµάτων, όπου 
αυτά εµφανίζονται.». 

� 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 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΗΛΙΑΣ & ΙΩΣΗΦ 
ΜΠΕΪΝΤΑΡΗΣ Ο.Ε. 

ΜΕ 116292 
Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΑΡΤΑΣ-
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 102880 
Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΑΡΤΑΣ-
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΜΑΛΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ 99563 
Ε.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΑΡΤΑΣ-
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
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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 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 προµήθειας τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού 
οδικού  δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 21221/923/06-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22703/838/11-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την προµήθεια 
τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των «…. 3.837,60 Eυρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων  του έργου "Συντήρηση Οδικού 
∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
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Ηπείρου" της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. Εισηγούµεθα να εγκρίνετε την ανάθεση για την 
προµήθεια τσιµεντοσωλήνων στην εταιρεία «ΑΦΟΙ  ΙΓΝΑΤΙΑ∆Η Α.Τ.Ε.Β.Ε.».». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/242/13-03-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  
δικτύου της Π.Ε. Ιωαννίνων που θα γίνουν µε αυτεπιστασία, από το προσωπικό του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισµού δαπάνης € 3.837,60 µε ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, 
συντήρηση, εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, 
(Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459) και  

Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑ∆Η Α.Τ.Ε.Β.Ε.», της προµήθειας 
τσιµεντοσωλήνων για επισκευές τεχνικών του επαρχιακού οδικού  δικτύου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, µε ποσό δαπάνης € 3.837,60 µε ΦΠΑ. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε επιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού 
οδικού δικτύου του Νοµού (Καρυές Ζαγορίου), προϋπολογισµού δαπάνης € 13.345,50 
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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 21789/958/07-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22706/839/11-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «…. Εισηγούµεθα να εγκρίνετε τη γενική 
επισκευή και συντήρηση γέφυρας ΜΠΕΛΕΥ (Καρυές Ζαγορίου) του επαρχιακού οδικού  
δικτύου της  ΠΕ Ιωαννίνων . Η δαπάνη αγοράς ξυλείας 14 κυβικά µέτρα και η γενική 
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επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο και αυτεπιστασία µε προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων 
ανέρχεται στο ποσό των 13.345,50 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων  του έργου " Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, 
εξοπλ. και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου " της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. Εισηγούµεθα 
να εγκρίνετε την ανάθεση για την αγορά ξυλείας 14 κυβικά µέτρα στην εταιρεία 
«∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ  & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε το ποσό των 5.965,50 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
και την ανάθεση για τη γενική επισκευή στο ιδιωτικό συνεργείο της «ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 
µε το ποσό των 7.380,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/243/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη γενική επισκευή και συντήρηση µε ιδιωτικό συνεργείο και µε επιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού 
δικτύου του Νοµού (Καρυές Ζαγορίου), προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 13.345,50 µε 
ΦΠΑ, 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), η οποία περιλαµβάνει την δαπάνη αγοράς 
ξυλείας 14 κυβικών µέτρων και τη γενική επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο. 

Εγκρίνει την ανάθεση Α) στην εταιρεία «∆Ι∆ΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», της προµήθειας ξυλείας 
14 κυβικών µέτρων, µε ποσό δαπάνης € 5.965,50 µε ΦΠΑ και Β) στο ιδιωτικό συνεργείο 
«ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» µε ποσό δαπάνης € 7.380,00 µε ΦΠΑ, για την επισκευή και 
συντήρηση της γέφυρας µπέλεϋ στις Καρυές Ζαγορίου. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 µετακίνησης της Ευθαλίας Οικονόµου και του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρων, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
στην Αθήνα, για την συµµετοχή τους σε σεµινάριο σχετικά µε το Νέο ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 11-03-2013 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. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 3200/06-03-2013 και 3291/07-03-2013  έγγραφα, 
συνηµµένα µε τα αρ. πρωτ 21564/768/07-03-2013 και 21809/772/07-03-2013 αντίστοιχα  
στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
τη µετακίνηση της Ευθαλίας Οικονόµου και του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρων, υπαλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για την 
συµµετοχή τους σε σεµινάριο σχετικά µε το Νέο ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
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Κτηνιατρικής, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 
11-03-2013. 

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 9/244/13-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Ευθαλίας Οικονόµου και του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρων, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 
Αθήνα, για την συµµετοχή τους σε σεµινάριο σχετικά µε το Νέο ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Κτηνιατρικής, που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
στις 11-03-2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 292, ΚΑΕ 
5329 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αλέξανδρου Λέκκου, Προϊσταµένου του Τµήµατος Τεχνικών 
Εφαρµογών της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην Αθήνα, για την συµµετοχή του στο 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ορυκτού 
Πλούτου στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί την 20-03-2013 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 εισηγήση του Τµήµατος ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 22540/213/11-03-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. 
πρωτ 22567/831/11-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση του Αλέξανδρου Λέκκου, προϊσταµένου 
του Τµήµατος Τεχνικών Εφαρµογών της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας & Φυσικών 
Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για την συµµετοχή του στο 3ο ∆ιεθνές 
Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου στην Ελλάδα, που θα διεξαχθεί την 20-032013. 
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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 9/245/13-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Αλέξανδρου Λέκκου, Προϊσταµένου του Τµήµατος Τεχνικών 
Εφαρµογών της ∆/νσης Βιοµηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στην Αθήνα, για την συµµετοχή του στο 3ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου στην Ελλάδα, 
που θα διεξαχθεί την 20-03-2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 393,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου (διόδια, διανυκτέρευση, ηµερήσια 
αποζηµίωση), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 350, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού 
έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας 
µε Αποχέτευση ∆ήµου Ηγουµενίτσας» προϋπολογισµού € 31.200,00 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2366/419/06-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 21414/758/06-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πόρους του Προϋπολογισµού τις Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, του Φορέα 071 και ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικών 
κατονοµαζοµένων») και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
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έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 21357/417/06-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/246/13-03-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Σύνδεση Αποχετευτικού ∆ικτύου ΤΕΠ Ηγουµενίτσας µε Αποχέτευση ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 31.200,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από  πόρους 
του Προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του Φορέα 071 και ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση 
λοιπών έργων µη ειδικών κατονοµαζοµένων»), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2366/419/06-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη 
µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 21357/417/06-03-2013  απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες. (Κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης σε ρέµα θέση  Ε.Ι.Ν. Ηγουµενίτσας)» προϋπολογισµού € 66.000,00 
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 αριθ. 21706/1123/07-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Αποκατάσταση ζηµιών 
από Θεοµηνίες. (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέµα θέση  Ε.Ι.Ν. Ηγουµενίτσας)», σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 22107/429/08-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22292/819/08-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη 
µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 20856/410/05-03-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, επεσήµαναν την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου, και 
µε τον επιπρόσθετο λόγο ότι στο κτίριο του Ε.Ι.Ν., έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν , το 
ΚΕΘΕΑ, Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σύλλογοι, κλπ. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/247/13-03-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες. (Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης σε ρέµα θέση  
Ε.Ι.Ν. Ηγουµενίτσας)», προϋπολογισµού € 66.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 22107/429/08-03-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
20856/410/05-03-2013  απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο 
Επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου, (Καρβουνάρι, Ποταµιά)» προϋπολογισµού € 
78.000,00 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 αριθ. 21705/1122/07-03-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Αποκατάσταση ζηµιών 
από Θεοµηνίες στο Επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου, (Καρβουνάρι, Ποταµιά)», σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010». 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 22118/430/08-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22359/826/08-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, σύµφωνα µε τη 
µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 20857/411/05-03-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/248/13-03-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από Θεοµηνίες στο Επαρχιακό δίκτυο του ∆ήµου Σουλίου, 
(Καρβουνάρι, Ποταµιά)», προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται 
από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 22118/430/08-03-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
20857/411/05-03-2013 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

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

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση του από 19-02-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια – 
Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος αξονικής ροής για το 
αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση «Σφαγεία», 
προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 20/820/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
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Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 63293/1273/16-07-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 63225/1268/13-
07-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων.  

7. Το αριθµ. πρωτ. 14848/1407/14-02-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22361/827/08-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 19-02-2013 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή: 
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. Αποφάσεις, τους όρους της 
∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα του παρόντος πρακτικού η Ε. ∆.  για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου:«Προµήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος αξονικής 
ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη θέση 
«Σφαγεία».  µειοδότης είναι ο  Πλώτας Ανδρέας µε έκπτωση 31 %  µε προσφερόµενο ποσό 
55.200,00 ( µε Φ.Π.Α.)». Η ∆/νουσα το έργο υπηρεσία κρίνει την προσφορά του  Πλώτα 
Ανδρέα  συµφέρουσα και εφόσον δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση εισηγείται την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου σ αυτήν.  

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/249/13-03-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 19-02-2013 για την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας «Προµήθεια – Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος 
αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου – Κεστρίνης στη 
θέση «Σφαγεία», προϋπολογισµού  € 80.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Πλώτας Ανδρέας, µε 
προσφερόµενο ποσό 55.200,00 µε Φ.Π.Α. και έκπτωση 31% και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Πλώτα Ανδρέα, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π. Ε. Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν 
οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του 
µειοδότη (31,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα 
κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για τον καθαρισµό και αποκατάσταση 
οδοστρώµατος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω των έντονων καιρικών 
φαινόµενων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της 
αριθµ. 16753/750/21-02-2013 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της 
αριθµ. 8/228/04-03-2013 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. 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.   
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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. 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 αριθµ. 8/228/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον Λάµπρου 
Γεώργιο, 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.  

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 21116/920/06-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 21381/753/06-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στον δικαιούχο, 
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 τη 
συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0814 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/250/13-03-2013) 

Εγκρίνει την κάτωθι συνολική δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0814 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την πληρωµή εργασιών για τον 
καθαρισµό και την αποκατάσταση του οδοστρώµατος στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Θεσπρωτίας 
λόγω έντονων καιρικών φαινόµενων, που εκτέλεσε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο κάτωθι 
δικαιούχος, από 16-02-2013, 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, σύµφωνα µε την αριθµ. 
16753/750/21-02-2013 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθ. 8/228/04-
03-2013 απόφαση ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι:  

Ονοµατεπώνυµο :  ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ -
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΜΗ 

ΩΡΑΣ ∆ΑΠΑΝΗ 

  HNA 9948 28,00 50,00 1.400,00 

  ΜΕ 51152 40,00 70,00 2.800,00 

  ME 112213 35,00 80,00 2.800,00 

16-02-2013         

έως 21-02-2013         

   ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 7.000,00 
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    Φ.Π.Α 23%   1.610,00 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.610,00 

    ΦΟΡΟΣ 8% 560,00 

    ΠΛΗΡΩΤΕΟ 8.050,00 
 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το εξής 
σκεπτικό: « Από τη µέχρι σήµερα εµπειρία, τα προβλήµατα που δηµιουργούνται κυρίως στο οδικό 
δίκτυο της Περιφέρειας, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων -και όχι µόνο- µε 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, είναι µεγάλα. Πιστεύουµε ότι µέχρι σήµερα, έχουν 
εντοπισθεί τα σηµεία που παρουσιάζονται τα προβλήµατα αυτά, και ήδη έπρεπε να έχουν 
δροµολογηθεί έργα για την µόνιµη άρση των αιτίων των προβληµάτων. Το σύνολο των ποσών 
που κάθε χρόνο διατίθενται, αποσπασµατικά και περιστασιακά, για την άρση των φαινοµένων και 
την αποκατάσταση, είναι µεγάλο. Προτείνουµε, µια και τα σηµεία που εµφανίζονται προβλήµατα 
έχουν στο µεγάλο τους ποσοστό εντοπισθεί, η αποκατάστασή τους να αντιµετωπίζεται µε συνολικό 
τρόπο. Να γίνει µελέτη και να προκηρύσσεται εργολαβία που να καλύπτει όλες τις εργασίες που 
απαιτούνται για την άρση των προβληµάτων, όπου αυτά εµφανίζονται.». 

� 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 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του έτους 2013 της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας για εγκεκριµένες δαπάνες για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων, 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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
20993/910/06-03-2013 έγγραφο συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 21561/765/07-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού του έτους 2013 της Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
εγκεκριµένες δαπάνες για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων, που δεν τιµολογήθηκαν εντός του οικονοµικού 
έτους 2012, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε 
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τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/251/13-03-2013) 

Εγκρίνει οι κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που είχαν εγκριθεί µε σχετικές 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και δεν τιµολογήθηκαν εντός του οικονοµικού έτους 
2012, που 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: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ.Μ
ΗΧ-

ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ - 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝ. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     
(ΚΑΕ 1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 Αλλαγή λαδιών διαφορικού 
- µειωτήρας 

24/999/30-8-12   130,00 € 

2 
121902 JCB 

Θήκες ασφαλειών δοντιών 
κουβά + εργασία 

27/1120/21-9-12   250,00 € 

3 113270 Περιστρεφόµενη 
τσάπα 

Καθάρισµα αντλίας 
πετρελαίου, αλλαγή 
ελαστικά σωληνάκια 
πετρελαίου, αλλαγή 
µπαταριών (2), 
αντικατάσταση 
κατεστραµµένων πέδιλων 

4.274,00 € 1.868,00 € 

4 9228 Όχηµα 
Αλλαγή 2 
υαλοκαθαριστήρων 

52,00 €   

5 109524 Grader 
Αλλαγή λαµών µαχαιριού 
(2), Επισκευή καπάκι 
µηχανής (πολυεστέρας) 

370,00 € 308,00 € 

6 9915 Όχηµα 
Συντήρηση χρώµατος 
καπό + προφυλακτήρα 
εµπρός, Σέρβις 

88,00 € 87,00 € 

7 9944 Όχηµα Αλλαγή τάπας καυσίµου 32,00 €   

8 51190 Grader 

Αλλαγή στεγανών 
εµβόλου, φίλτρα αέρος, 
κόλληµα λάµας µαχαιριού 
όργανο θερµοκρασίας, 
ρεγουλιάρισµα 
χειρόγραφου 

406,00 € 265,00 € 

9 121907 Grader 

Αντικατάσταση βοηθητικής 
αντλίας πετρελαίου, 
αλλαγή ελαστικού σωλήνα 
λαδιού 

99,00 € 200,00 € 

10 121906 Προωθητήρας 
Αλλαγή στεγανών στο 
έµβολο  

34/1384/28-11-12 

111,00 € 492,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ   5.432,00 € 3.600,00 € 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής που αναφέρονται ανωτέρω, 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 
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µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 δαπάνης για τη δηµοσίευση, σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες, πρόσληψης 
εποχιακού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στην 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 05-03-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 20887/722/05-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση  δαπάνης ποσού 200,00 €, 
προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα δηµοσίευσης ανακοίνωσης για την πρόσληψη 
εποχικού προσωπικού σε δύο Τοπικές εφηµερίδες. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/252/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 200,00 για τη δηµοσίευση, σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες, 
πρόσληψης εποχιακού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, 
στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος τω πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του προϋπολογισµού 
έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της 
διακήρυξης, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
22635/821/08-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22691/836/11-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Έχοντας υπόψη 
το  αριθµ. πρωτ. 918/19-2-2013 έγγραφο της Α/θµιας Εκπ/σης και το αριθµ 98/20-2-2013 
έγγραφο του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας, το άρθρο 21 του Π.∆. 242/1996 και το σχετικό µε την 
εκχώρηση αρµοδιοτήτων στη Οικονοµική  Επιτροπή άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, 
παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την διεξαγωγή δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας 
µίσθωσης ακινήτου και έγκριση του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης, για τη στέγαση της 
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Α/θµιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας, διότι η ισχύουσα σύµβαση 
µίσθωσης αυτών έληξε την 28-2-2013. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για πέντε (5) 
χρόνια, µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, βάσει του 
Π.∆.242/1996. Το ανώτατο όριο µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται στο ποσό των χιλίων 
τριακοσίων ευρώ (1.300,00 €). Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Ηπείρου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813)….».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής 
Κων/νος, παρατήρησε ότι θα έπρεπε να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για αξιοποίηση 
των ιδιόκτητων κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας, για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/253/13-03-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισµού, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 22635/821/08-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα, το προσφερόµενο οίκηµα θα πρέπει να βρίσκεται εντός των στενών ορίων 
του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, µε επιφάνεια περίπου 328 τµ για γραφεία και βοηθητικούς 
χώρους, να διαθέτει τους απαραίτητους χώρους υγιεινής (τουαλέτες), όπως και χώρους 
υγιεινής για άτοµα µε ειδικές ανάγκες( ΑµεΑ), να είναι προσβάσιµο σε άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες (ΑµεΑ) και να προϋποθέσεις καταλληλότητας(επαρκής φωτισµός, θέρµανση και 
λοιπά), ενώ το ανώτατο όριο µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται στο ποσό των € 1.300,00. 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για πέντε (5) χρόνια, µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο 
ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, µε  και το µηνιαίο µίσθωµα θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0813). 

....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης 
του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 22629/820/08-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο αντίστοιχα, µε το αριθµ. 
πρωτ. 22688/835/11-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες 
εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ως εξής: «…1 -Έγκριση δαπάνης  ποσού 369,00€ 
µε ΦΠΑ για την προµήθεια 50 βιβλίων µητρώων βοοειδών Α3 και 100 βιβλίων µητρώων 
φαρµακευτικής εκµετάλλευσης για τις ανάγκες του τµήµατος Κτηνιατρικής, από το 
τυπογραφείο του  Νικήτα ΓΚΟΤΖΙΑ-Ηγουµενίτσα καθώς ήταν η χαµηλότερη προσφορά . 
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Η άλλη προσφορά είναι ΑΦΟΙ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ο.Ε. µε ποσό  430,50€ µε ΦΠΑ (Φορέας 
292 και ΚΑΕ 53221).  2-Έγκριση δαπάνης ποσού 360,00€ µε ΦΠΑ (30,00€ το µήνα) για 
την συντήρηση του ανελκυστήρα του κτηρίου  της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Π. Τσαλδάρη 18) 
από την εταιρεία Γεωργίου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.-Άρτα ,βάσει της χαµηλότερης 
προσφοράς ,για το έτος 2013 .Η άλλη προσφορά είναι της εταιρείας EYRO LIFT 
SOLOMOS-Πάτρα µε τιµή 50 ,00€ µε ΦΠΑ µηνιαίως και ετήσιο ποσό 600,00€ µε ΦΠΑ. 
(Φορέας 072  και ΚΑΕ 0851α). 3-Έγκριση δαπάνης ποσού 420,00€ µε ΦΠΑ (35,00€ το 
µήνα)για την συντήρηση του ανελκυστήρα της Β/ΘΜΙΑΣ Εκπ/σης (Ευροίας 1) από την 
εταιρεία Γεωργίου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε.-Άρτα ,βάσει της χαµηλότερης προσφοράς για 
το έτος 2013.Η άλλη προσφορά είναι της εταιρείας EYRO LIFT  SOLOMOS -Πάτρα µε 
τιµή 60,00€ µε ΦΠΑ µηνιαίως και ετήσιο ποσό 720,00 € µε ΦΠΑ.(Φορέας  072  και  ΚΑΕ 
0851α).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/254/13-03-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
από τους προµηθευτές των οποίων οι προσφορές είναι οι συµφερότερες, ανάµεσα σε αυτές 
που συνέλεξαν οι Υπηρεσίες, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη  ποσού 369,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια 50 βιβλίων µητρώων βοοειδών Α3 
και 100 βιβλίων µητρώων φαρµακευτικής εκµετάλλευσης για τις ανάγκες του τµήµατος 
Κτηνιατρικής, από το τυπογραφείο του  Νικήτα ΓΚΟΤΖΙΑ-Ηγουµενίτσα (Φορέας 292 και 
ΚΑΕ 53221). 

2. ∆απάνη  ποσού 360,00 € µε ΦΠΑ (30,00 € το µήνα) για την συντήρηση του ανελκυστήρα 
του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Π. Τσαλδάρη 18) από την εταιρεία «Γεωργίου 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ και ΣΙΑ Ο.Ε.-Άρτα», για το έτος 2013. (Φορέας 072  και ΚΑΕ 0851α) . 

3. ∆απάνη  ποσού 420,00 € µε ΦΠΑ (35,00 € το µήνα) για την συντήρηση του ανελκυστήρα 
της Β/βάθµιας Εκπαίδευσης (Ευροίας 1) από την εταιρεία «Γεωργίου ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ και 
ΣΙΑ Ο.Ε.-Άρτα», για το έτος 2013 (Φορέας 072  και  ΚΑΕ 0851α). 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 

Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, πρώην υπαλλήλου –νυν συνταξιούχου– της Ν.Α. 
Θεσπρωτίας (ήδη 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Το αριθµ. πρωτ. οικ. 9835/93/01-02-2013 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε 
το οποίο διαβιβάσθηκε προς το Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίγραφο 
της από 25-01-2013 αίτησης του Κωνσταντίνου Μπέλλου, πρώην υπαλλήλου της Ν.Α. 
Θεσπρωτίας (νυν συνταξιούχου), σχετικά µε την παροχή νοµικής κάλυψης (υποστήριξης) από 
δικηγόρο της Περιφέρειας, σε ποινική δίκη στην οποία παραπέµφθηκε µε το υπ’ αριθµ. 
600/2008 Κλητήριο Θέσπισµα του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσπρωτίας, και ζητήθηκε η 
διατύπωση γνώµης για τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ’ του 
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011, ώστε να ληφθεί η 
απαιτούµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 20172/744/04-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 21378/752/06-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται 
τα εξής: «…  Σε απάντηση επί του ερωτήµατος που µου τέθηκε µε το ύπερθεν (σχετ. 1) 
έγγραφο ερώτηµα του κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και συµπληρωµατικά προς όσα 
διαλαµβάνονται στο ύπερθεν (σχετ. 3) έγγραφο του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, παρέχω  την ακόλουθη νοµική µου άποψη. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 του Ν. 
3979/2011, δια του οποίου αντικαταστάθηκε το άρθρο 244, παρ. 5, περ. στ' του Ν. 
3852/2010 «Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων 
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που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν 
διώκονται ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νοµικής κάλυψης, στην περίπτωση που η 
άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της 
υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήµου ή της περιφέρειας, µετά 
από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήµαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση 
της οικονοµικής επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη 
εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από) πληρεξούσιο δικηγόρο, σύµφωνα και µε τις διατάξεις 
των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται 
και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών.». Στην ερευνούµενη υπόθεση 
αναζήτησα τον υπηρεσιακό σύνδεσµο που συνέδεε τον ποινικά διωκόµενο πρώην 
υπάλληλο της Ν.Α. Θεσπρωτίας µε το ποινικό αδίκηµα και σε σχέση µε την ενάσκηση των 
καθηκόντων του ως υπαλλήλου της πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας. ∆ιαπίστωσα ότι τοιαύτη 
άµεση σχέση δεν υφίστατο και συνεπώς δεν υπήρχε γραπτή εντολή µετακινήσεως του 
υπαλλήλου προς εκτέλεση συγκεκριµένου νοµαρχιακού έργου. Αναζήτησα την αιτιολογία 
µετακινήσεως του µηχανήµατος της Ν.Α. Θεσπρωτίας στον ∆ήµο Φιλιατών, τούτο δε 
διότι, κατά το κατηγορητήριο, ο διωκόµενος υπάλληλος ενήργησε κατόπιν προφορικής 
εντολής του τότε αντιδηµάρχου του ∆ήµου Φιλιατών Θεσπρωτίας και διαπίστωσα ότι το 
µηχάνηµα κινήθηκε, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ∆ήµου Φιλιατών και για την 
εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση συγκροτήµατος νερόµυλων της Ι.Μ. Γηροµερίου» 
προϋπολογισµού 68.215,88 €. Το έργο αυτό εκτελέστηκε µε βάση την υπ' αριθµ. 114/2008 
µελέτη του ∆ήµου Φιλιατών σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 140/2008 άδεια του τµήµατος 
εκδόσεως οικοδοµικών αδειών της Ν.Α. Θεσπρωτίας. Η άδεια αυτή εκδόθηκε στο όνοµα 
του φορέα του έργου, δηλαδή του ∆ήµου Φιλιατών, προς εκτέλεση του αναφερθέντος 
έργου, του οποίου ιδιοκτήτης ή το η Ι.Μ. Γηροµερίου. Είναι προφανές λοιπόν ότι τόσο το 
µηχάνηµα όσο και ο χειριστής αυτού κινήθηκαν και εκτέλεσαν το έργο κατόπιν εντολής 
της Ν.Α. Θεσπρωτίας πλην όµως δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία δικαιολογούντα την 
κίνηση και τον σκοπό αυτής. Για περαιτέρω διευκρινήσεις εκάλεσα τον ποινικά διωκόµενο 
υπάλληλο όστις ισχυρίστηκε ότι κινήθηκε µε προφορική εντολή του τότε Αντινοµάρχη 
Ν.Α. Θεσπρωτίας κ. Αναστασίου ∆ηλαβέρη, ο οποίος είχε αρµοδιότητα επί των οχηµάτων 
και µηχανηµάτων της Νοµαρχίας. Ο ισχυρισµός κρίνεται ως αληθής και τούτο προκύπτει 
από την σύνδεση των εγγράφων που προανέφερα σε συνδυασµό µε το κατηγορητήριο, στο 
οποίο γίνεται λόγος για έργο µε σκοπό την αναστήλωση και ανάδειξη παλιών νερόµυλων 
της Ι.Μ. Γηροµερίου. Κατόπιν των άνω εκτεθέντων έχω την άποψη ότι ο πρώην 
υπάλληλος της Ν.Α. Θεσπρωτίας, που διώκεται ποινικά, όχι αυθαίρετα αλλά µετά από 
προφορική εντολή αρµοδίου οργάνου της Ν.Α. Θεσπρωτίας τέθηκε στην υπηρεσία του 
∆ήµου Φιλιατών, για εκτέλεση έργου, για το οποίο είχαν εκδοθεί οι προβλεπόµενες 
νόµιµες άδειες και συνεπώς ο υπάλληλος αυτός ναι µεν δεν ενήργησε εντός των 
υπηρεσιακών καθηκόντων της δηµόσιας υπηρεσίας στην οποία οργανικά ανήκε, όµως 
ενήργησε κατόπιν εντολής της υπηρεσίας του και εκτέλεσε έργο άλλης δηµόσιας 
υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εξυπηρετήσεως του δηµοσίου συµφέροντος. Η παραποµπή του 
σε ποινική δίκη οφείλεται στην παραπάνω υπηρεσιακή δράση και συµπεριφορά του 
διωκόµενου και συνεπώς η περίπτωση του πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 
3979/2011 ώστε να τύχει της νοµικής στηρίξεως από την Περιφέρεια Ηπείρου, τούτο δε 
διότι σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 48/2008 Γνωµοδότηση του Γ' Τµήµατος του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους «ως δηµόσια υπηρεσία νοείται όχι µόνο η δηµόσια υπηρεσία στην 
οποία ανήκει οργανικά ο διωκόµενος υπάλληλος αλλά και κάθε δηµόσια υπηρεσία». Στο 
πεδίο του Ποινικού ∆ικαίου το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. δεν απολαµβάνουν του 
προνοµίου της ατέλειας και τούτο διότι η ποινική ευθύνη του φυσικού προσώπου που 
δικάζεται είναι ευθύνη ατοµική, ανεξάρτητα αν ενήργησε η όχι ως εντολοδόχος ή 
προστηθείς. Το κόστος της νοµικής κάλυψης ανέρχεται στο ποσόν των 220 € εκ του 
οποίου ποσού ποσόν 120 € προκαταβάλλεται για την έκδοση γραµµατίου προεισπράξεως. 
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Το παραπάνω συνολικό κόστος είναι το ελάχιστο προβλεπόµενο. Η ανάθεση της 
εκπροσωπήσεως µπορεί να γίνει προς οιονδήποτε δικηγόρο, υπό την προϋπόθεση της µη 
υπερβάσεως των ορίων της ελαχίστης αµοιβής και όχι απαραιτήτως προς δικηγόρο µε 
έµµισθη εντολή, αφού κατά κανόνα η ποινική δίκη απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις, όπως 
άλλωστε απαιτεί και η διοικητική δίκη, στην οποία εξειδίκευση έχουν οι νοµικοί 
σύµβουλοι δηλαδή οι δικηγόροι µε πάγια εντολή του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. όπως π.χ. 
η Περιφέρεια Ηπείρου, ο τιθέµενος δε υπό του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 περιορισµός 
είναι προδήλως άστοχος.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και προεδρεύων 
της συνεδρίασης, κ.  Κων/νος Ντέτσικας, εισηγήθηκε – και έγινε δεκτό από τα υπόλοιπα µέλη – 
να αναλάβει τη νοµική εκπροσώπηση του πρώην υπαλλήλου –νυν συνταξιούχου– της Ν.Α. 
Θεσπρωτίας, ο Νοµικός Σύµβουλος της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κος Σπυρίδων Γιώγος.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/255/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη νοµική εκπροσώπηση του Κωνσταντίνου Μπέλλου, πρώην υπαλλήλου -νυν 
συνταξιούχου- της Ν.Α. Θεσπρωτίας (ήδη Π.Ε. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Τριµελούς 
Πληµµελειοδικείου Θεσπρωτίας, κατά τη δικάσιµο της 17-04-2013, και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, σε υπόθεση που παραπέµφθηκε µε το υπ’ αριθµ. 600/2008 Κλητήριο Θέσπισµα του 
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσπρωτίας, από τον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, κο Σπυρίδωνα Γιώγο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 
7 του Ν. 4071/2012 και βάσει της θετικής εισήγησης του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή  (ανωτέρω υπό στ.6) και 
ειδικότερα όπως σηµειώνεται: «… Κατόπιν των άνω εκτεθέντων έχω την άποψη ότι ο πρώην 
υπάλληλος της Ν.Α. Θεσπρωτίας, που διώκεται ποινικά, όχι αυθαίρετα αλλά µετά από 
προφορική εντολή αρµοδίου οργάνου της Ν.Α. Θεσπρωτίας τέθηκε στην υπηρεσία του ∆ήµου 
Φιλιατών, για εκτέλεση έργου, για το οποίο είχαν εκδοθεί οι προβλεπόµενες νόµιµες άδειες και 
συνεπώς ο υπάλληλος αυτός ναι µεν δεν ενήργησε εντός των υπηρεσιακών καθηκόντων της 
δηµόσιας υπηρεσίας στην οποία οργανικά ανήκε, όµως ενήργησε κατόπιν εντολής της 
υπηρεσίας του και εκτέλεσε έργο άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εξυπηρετήσεως 
του δηµοσίου συµφέροντος. Η παραποµπή του σε ποινική δίκη οφείλεται στην παραπάνω 
υπηρεσιακή δράση και συµπεριφορά του διωκόµενου και συνεπώς η περίπτωση του πληροί τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 ώστε να τύχει της νοµικής στηρίξεως από την 
Περιφέρεια Ηπείρου, τούτο δε διότι σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 48/2008 Γνωµοδότηση του Γ' 
Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους «ως δηµόσια υπηρεσία νοείται όχι µόνο η 
δηµόσια υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ο διωκόµενος υπάλληλος αλλά και κάθε δηµόσια 
υπηρεσία»..». 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. Καραµπίνας Ιωάννης, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

4. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

 6. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕ2Π7Λ9-ΓΕ4



 - 43 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 
δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην παρούσα 
συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση των Πρακτικών Ι/20-11-2012, ΙΙ/01-02-2013 και ΙΙΙ/25-02-2013 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποτύπωση και 
γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 
7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό € 80.391,88 µε ΦΠΑ και κατακύρωση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης 
κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο 
∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, και τις όµοιες αριθµ. 
6/30/06-06-2012 και 8/38/25-07-2012 αποφάσεις, περί έγκρισης της Τροποποίησης του 
Προγράµµατος. 

7. Την αριθµ. 23/930/09-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε 
εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 70815/3316/08-08-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – 
Τεχνικού Αντικειµένου, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς) τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 
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8. Την αριθµ. 29/1176/10-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 21807/841/07-03-22013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
22296/820/08-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σας στέλνουµε συνηµµένα τα 
πρακτικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για την ανάθεση της µελέτης «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη 
έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντη της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού 65.179,63 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α,  και παρακαλούµε να προβείτε στην επικύρωσή 
τους και στην ανάθεση της ανωτέρω µελέτης στον διαγωνιζόµενο µε α/α 12: « ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Α.Ε. – ALKOPLAN  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» διότι σύµφωνα µε το πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 
υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη 
µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία η οποία είναι ογδόντα έξη 
µονάδες και ενενήντα τέσσερα εκατοστά (86,94).Η οικονοµική του προσφορά είναι είκοσι τρεις 
χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (23.464,67€) χωρίς Φ.Π.Α., µε 
έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 64%. Σας γνωρίζουµε ότι κατά των πρακτικών Ι, 
ΙΙ και ΙΙΙ της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης «Αποτύπωση και 
γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντη της 7ης 
επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας» δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.». Στην εισήγηση επισυνάπτονται τα 
Πρακτικά Ι/20-11-2012, ΙΙ/01-02-2013 και ΙΙΙ/25-02-2013της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά, και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν ότι – παρότι είναι µελέτη – παρατηρείται και εδώ µεγάλη έκπτωση, 
γεγονός που καθιστά επιβεβληµένη την εκ µέρους των Υπηρεσιών, προσεκτική παρακολούθηση και επίβλεψη 
σε όλα τα στάδια εκπόνησης της µελέτης, ενώ κατέθεσαν και την εξής παρατήρηση – εισήγηση: «Κατά την 
εξέλιξη των µελετών αυτών, θα πρέπει οι Υπηρεσίες να αναφέρουν τα τυχόν προβλήµατα στην ποιοτική 
αντιµετώπισή τους, αξιολογώντας τα παραδοτέα. Από τη συγκέντρωση και συνολική επεξεργασία αυτών, θα 
πρέπει να βγουν συµπεράσµατα για τις επιπτώσεις της άνευ ορίου δυνατότητας προσφοράς έκπτωσης σε 
αντικείµενα που σχετίζονται µε επιστηµονικό έργο. Επιπλέον οι Υπηρεσίες, καθόλη τη διάρκεια της εκπόνησης 
των µελετών, θα πρέπει να συντάσσουν αναφορές για την εξέλιξη των εργασιών και την ποιότητά τους, ώστε 
να υπάρχουν στοιχεία για επόµενες µελέτες, δεδοµένου ότι πρόκειται για επιστηµονική παραγωγή έργου που 
υποβάλλεται σε αξιολόγηση και όχι σε κοστολόγηση τεχνικών εργασιών.»  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/256/13-03-2013) 

Έγκριση των Πρακτικών  

Εγκρίνει τα Πρακτικά Ι/20-11-2012, ΙΙ/01-02-2013 και ΙΙΙ/25-02-2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Αποτύπωση και γεωτεχνική - 
εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού 
Π.Ε. Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό € 80.391,88 µε ΦΠΑ, που επισυνάπτονται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και σύµφωνα µε τα οποία: 

Α. Πρακτικό Ι/20-11-2012 (Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής): 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
των εµπροθέσµως υποβληθέντων προσφορών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα  στο άρθρο 4.2 της 
Προκήρυξης, και στον έλεγχο της έγκυρης συµµετοχής των υποψηφίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Προκήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι οι δεκατρείς (13) διαγωνιζόµενοι, οι οποίοι υπέβαλαν 
εµπρόθεσµες προσφορές, γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι 
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, ενώ δεν γίνεται δεκτός στον διαγωνισµό, λόγω 
εκπρόθεσµα υποβληθείσας προσφοράς κατά το άρθρο 3.2 της Προκήρυξης, ο διαγωνιζόµενος µε α/α 
14:»Μαρία Μπόλµατη του Αστερίου -Θεόδωρος Στιµάρατζης του Νικολάου». 

Β. Πρακτικό ΙΙ/01-02-2013 (Έλεγχος και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών): 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι/20-11-2012 , 
προέβη στον έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των δέκα τριών (13) διαγωνιζοµένων 
διαγωνιζοµένων, που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. 21.7 της 
Προκήρυξης και ολοκλήρωσε την αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών αυτών, συντάσσοντας 
τον σχετικό Πίνακα Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών, κρίνοντας παραδεκτές όλες τις Τεχνικές 
Προσφορές των διαγωνιζοµένων. 

Γ. Πρακτικό ΙΙΙ/25-02-2013 (Έλεγχος και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών): 
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Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αφού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙΙ/01-02-2013, 
προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο των φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών των δέκα τριών 
(13) διαγωνιζοµένων που έγιναν δεκτοί στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα άρθρα 4.5, 21.8 και 22.1.2 
της προκήρυξης, και αφού έκρινε ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό, προχώρησε 
στη βαθµολόγηση των παραδεκτών Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το 
άρθρο 22.1.2 της Προκήρυξης, συνέταξε το σχετικό Πίνακα Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών, 
από τον οποίο προέκυψε ότι τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (=86,94) συγκεντρώνει η προσφορά 
του διαγωνιζόµενου µε α/α 12: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.– ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» η οποία 
είναι η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, κατά το άρθρο 22.2 της Προκήρυξης 
του ∆ιαγωνισµού. Κατόπιν των ανωτέρω, και σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 3316/2005, καθώς 
και τα άρθρα 4.5 και 22.2 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται την 
ανάθεση της µελέτης στον ανωτέρω διαγωνιζόµενο, επειδή υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους 
σταθµισµένη βαθµολογία, η οποία είναι ογδόντα έξι µονάδες και ενενήντα τέσσερα εκατοστά ( 86, 94 ) 
και µε οικονοµική προσφορά, είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα επτά 
λεπτά (23.464, 67 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 64%. 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης και 
αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό € 80.391,88 
µε ΦΠΑ, στο διαγωνιζόµενο - σύµπραξη µελετητών «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.– ALKOPLAN 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», σύµφωνα µε τα Πρακτικά Ι/20-11-2012 (Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής), 
Πρακτικό ΙΙ/01-02-2013 (Έλεγχος και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/25-02-2013 
(Έλεγχος και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επειδή 
υπέβαλε τα απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική του προσφορά ήταν παραδεκτή, 
µε συνολική βαθµολογία U Τ.Π.=82,59, και υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, δεδοµένου ότι συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη 
βαθµολογία, ήτοι 86,94 και µε οικονοµική προσφορά, είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα 
ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (23.464,67 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής 
µελέτης 64% και  

− Εγκρίνει την ανάθεση της εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Αποτύπωση και 
γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης 
επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό € 80.391,88 µε ΦΠΑ, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, στη σύµπραξη µελετητών ΣΙΓΜΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.– ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.», µε ποσό προσφοράς 23.464, 67 € χωρίς Φ.Π.Α. 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση του, να 
οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό, 
ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα 
επιβλέπει. Ειδικότερα για τη συγκεκριµένη µελέτη, στο διαγωνισµό της οποίας δόθηκε µεγάλη έκπτωση, 
τόνισε ότι επιβάλλεται η εκ µέρους των Υπηρεσιών, προσεκτική παρακολούθηση και επίβλεψη σε όλα τα στάδια 
εκπόνησής της. 
.................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 
Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Τηλ.: 26823 62172 
Φαξ: 26823 62182 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Πρακτικό παραλαβής Προσφορών, αποσφράγισης των φακέλων συµµετοχής και 

αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων « ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 

Με την αριθ. 29/ 1176 / 10-10-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου , συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την διεξαγωγή ανάθεσης της µελέτης:  
«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» , 
αποτελούµενη από τους: 

 
1. Ευάγγελος Γάκης  Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β. , ως πρόεδρος  
2. Χαράλαµπος Μπούρας Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β. , ως µέλος 
3. Ανδρέας Αναστασόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , εκπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος . 
 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνεδρίασε δηµόσια για πρώτη φορά στις 24-10-2012  ηµέρα 
Τετάρτη  και ώρα 9.00 π.µ. στο γραφείο υπ’ αριθ. 13 της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας , αµέσως 
µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών των διαγωνιζοµένων (σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 της Προκήρυξης ∆ιαγωνισµού)  και κηρύσσοντας τη λήξη της παραλαβής των 
προσφορών, παρέλαβε από το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας τους φακέλους συµµετοχής στον 
∆ιαγωνισµό οι οποίοι υποβλήθηκαν .  
Κατατέθηκαν προσφορές εµπρόθεσµα δηλ. µέχρι τις 9.00 π.µ.  την 24η Οκτωβρίου 2012 από 
δεκατρείς ( 13 ) διαγωνιζόµενους, οι οποίες αριθµήθηκαν κατά αύξοντα αριθµό, σύµφωνα µε τη 
σειρά πρωτοκόλλησης τους στο Πρωτόκολλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας .  
Οι διαγωνιζόµενοι , που υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές είναι οι εξής : 
 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Αριθµός Πρωτοκ/λου 

∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1 
∆ηµήτριος Εγγλέζος - 
Αναστασία Λιάγκου 94608/4251/22-10-2012 

2 
 Ιωάννης Παντέκης - 
Τιµολέων Μπούνιας 94757/4252/22-10-2012 

3 

Πέτρος Λασκαράτος - 
Αναστάσιος Κατσουλάρης - 
Χρήστος Τριάντος - 
Ερωτόκριτος Νίκου 

95103/4266/23-10-2012 

4 
Χρυσή Πιπιλάκη - 
Νιζάµης ∆ηµήτριος 95111/4268/23-10-2012 

5 
Γεώργιος Κρητσωτάκης - 
Σπυρίδων Μασσίνας - 
∆ηµήτριος Πανουτσόπουλος 

95125/4270/23-10-2012 

6 Αβραµίδης Ανέστης - 95138/4272/23-10-2012 
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Γιώτης ∆ηµησθένης 

7 
Ηλίας Ιωσηφέλης - 
Ελένη Στάµου 95164/4275/23-10-2012 

8 
ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε. - 
Τσίρκας Νικόλαος 95286/4276/23-10-2012 

9 
∆ερέκας Νικόλαος - 
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα 95532/4293/23-10-2012 

10 
Μπέλεσης Αλέξανδρος - 
Τσιµογιάννης Βασίλειος 95537/4295/24-10-2012 

11 
Στέφανος Τσέργας - 
Κωνσταντίνος Σελλούντος 95544/4297/24-10-2012 

12 
ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 95551/4301/24-10-2012 

13 
∆ήµητρα Παπαντώνη - 
Βασιλική Πλιάτσικα - 
Μαριαλένα Κωνσταντή 

95555/4302/24-10-2012 

 
Επίσης κατατέθηκε εκπρόθεσµα στις 9.30 π.µ. την 24η Οκτωβρίου 2012 στο  Πρωτόκολλο της 
Υπηρεσίας µία ( 1 ) ακόµα προσφορά, που είναι η εξής :  
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
Αριθµός Πρωτοκ/λου 
∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

14 Μαρία Μπόλµατη του Αστερίου - 
Θεόδωρος Στιµάρατζης του Νικολάου 

95638/4311/24-10-2012 

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αποσφράγισε κατ’ αύξοντα αριθµό διαγωνιζοµένου, τους φακέλους 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των εµπροθέσµως υποβληθέντων προσφορών και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα  στο άρθρο 4.2 της Προκήρυξης, µονόγραψε το περιεχόµενό τους και έλεγξε την 
έγκυρη συµµετοχή των υποψηφίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Προκήρυξης, δηλαδή:  
 
• Την πληρότητα του φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά το άρθρο 21 αυτής 
• Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής στον διαγωνισµό της παραγράφου 21.2 του 

άρθρου 21 αυτής 
• Το δικαίωµα συµµετοχής του ∆ιαγωνιζοµένου στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18 αυτής 
• Τα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζοµένων της παραγράφου 21.3 του 

άρθρου 21 αυτής 
• Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής της παραγράφου 15. 1  του άρθρου 15 αυτής . 
 
Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, έγινε λεπτοµερής έλεγχος όλων των 
προσκοµισθέντων στοιχείων των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» των διαγωνιζοµένων. 
 
Κατά τη συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή έλεγξε  κατ’ αρχήν αν όλοι οι φάκελοι συµµετοχής 
υποβλήθηκαν κλειστοί και αν φέρουν τις απαιτούµενες ενδείξεις και αναγραφές που προβλέπονται 
από το άρθρο 3.1 της Προκήρυξης και προχώρησε στην καταγραφή και µονογραφή τους. 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι ∆ιαγωνιζόµενοι τήρησαν τα ανωτέρω. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 24-10-2012 και ώρα 15 : 00 ( ώρα  λήξης του 
ωραρίου της Υπηρεσίας )  διακόπτει τη διαδικασία προκειµένου να συνεχισθεί  µετά την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής κατά 
τα προβλεπόµενα στην υπ’ αριθ. ∆17γ / 9 / 154 / ΦΝ 437 / 21-09-2010 Εγκύκλιο της Γ.Γ.∆.Ε του 
ΥΠΟΜΕ∆Ι .  
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία προς τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που εξέδωσαν τις εγγυητικές 
επιστολές συµµετοχής στον διαγωνισµό για τη χορήγηση Βεβαιώσεων σχετικά µε την εγκυρότητα 
των εγγυητικών επιστολών των δεκατριών  ( 13 ) διαγωνιζοµένων .  
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Μετά την χορήγηση των Βεβαιώσεων σχετικά µε την γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών 
συµµετοχής στον διαγωνισµό , διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσκοµισθείσες  εγγυητικές επιστολές 
είναι γνήσιες και έγκυρες , και  ανακοινώθηκε η νέα ηµεροµηνία συνέχισης της διαδικασίας .  
Σχετικά εκδόθηκε γραπτή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τοιχοκολλήθηκε στο χώρο ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. 
 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού συνεχίστηκε την 20-11-2012 από ώρα   9 : 
00 π.µ.  µέχρι την 10 : 00 π.µ.  .  
 
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η Ε.∆. λαµβάνοντας υπόψη: 
- Τα υποβληθέντα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

των διαγωνιζοµένων. 
- Τις διατάξεις της Προκήρυξης για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό . 
- Τις Βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής από τα Πιστωτικά 

Ιδρύµατα που τις εξέδωσαν . 
κρίνει οµόφωνα ότι : 

 
• Οι διαγωνιζόµενοι , οι οποίοι υπέβαλαν εµπρόθεσµες προσφορές για την ανάθεση της 

µελέτης: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ», κατ’ αύξοντα αριθµό επίδοσης προσφοράς : 

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1 
∆ηµήτριος Εγγλέζος - 
Αναστασία Λιάγκου 

2 
 Ιωάννης Παντέκης - 
Τιµολέων Μπούνιας 

3 

Πέτρος Λασκαράτος - 
Αναστάσιος Κατσουλάρης - 
Χρήστος Τριάντος - 
Ερωτόκριτος Νίκου 

4 
Χρυσή Πιπιλάκη - 
Νιζάµης ∆ηµήτριος 

5 
Γεώργιος Κρητσωτάκης - 
Σπυρίδων Μασσίνας - 
∆ηµήτριος Πανουτσόπουλος 

6 
Αβραµίδης Ανέστης - 
Γιώτης ∆ηµησθένης 

7 
Ηλίας Ιωσηφέλης - 
Ελένη Στάµου 

8 
ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε. - 
Τσίρκας Νικόλαος 

9 
∆ερέκας Νικόλαος - 
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα 

10 
Μπέλεσης Αλέξανδρος - 
Τσιµογιάννης Βασίλειος 

11 
Στέφανος Τσέργας - 
Κωνσταντίνος Σελλούντος 

12 
ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

13 
∆ήµητρα Παπαντώνη - 
Βασιλική Πλιάτσικα - 
Μαριαλένα Κωνσταντή 

γίνονται δεκτοί στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι καλύπτουν 
όλες τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, οι οποίες σχετίζονται µε το παρόν στάδιο του 
διαγωνισµού. 
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• ∆εν γίνεται δεκτός στον διαγωνισµό, λόγω εκπρόθεσµα υποβληθείσας προσφοράς κατά το 
άρθρο 3.2 της Προκήρυξης,  ο κάτωθι :  

 
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

14. 
Μαρία Μπόλµατη του Αστερίου - 
Θεόδωρος Στιµάρατζης του Νικολάου  

 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της στις 20-11-2012 µε τη σύνταξη 
του παρόντος  Πρακτικού. 
Στο Πρακτικό επισυνάπτεται, και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του, Πίνακας ∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής των ∆ιαγωνιζοµένων στον οποίο έχουν καταχωρηθεί οι επωνυµίες των 
∆ιαγωνιζοµένων, η τάξη και κατηγορία κάθε πτυχίου, οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι, κλπ. 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού.   
Ενστάσεις κατά του παρόντος Πρακτικού Ι µπορούν να υποβληθούν µέχρι και 27-11-2012 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4. 8 της Προκήρυξης πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
εποµένη της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης του Πρακτικού. Οι Ενστάσεις 
απευθύνονται στον Πρόεδρο της Ε.∆. και ασκούνται µε κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας . 
 
Το Πρακτικό Ι συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
 

Πρέβεζα   20 / 11  / 2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

        Ο Πρόεδρος                                                             Τα µέλη 

 

  Ευάγγελος Γάκης                  Χαράλαµπος Μπούρας          Ανδρέας Αναστασόπουλος   

 

 

Η Γραµµατέας 

 

Ελένη Κατωπόδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 
Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Τηλ.: 26823 62172 
Φαξ: 26823 62182 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές»  

Οι κάτωθι υπογράφοντες : 

 

1. Ευάγγελος Γάκης  Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β., ως πρόεδρος  
2. Χαράλαµπος Μπούρας Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β., ως µέλος 
3. Ανδρέας Αναστασόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος. 

που αποτελούµε την Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης:  

«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  που 
συγκροτήθηκε µε βάση την αριθ. 29/1176/10-10-2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  µε γραµµατέα την κ.  Ελένη Κατωπόδη υπάλληλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Φακέλων «Τεχνικής Προσφοράς» όλων των 
διαγωνιζοµένων για την ανωτέρω µελέτη, συντάξαµε το Πρακτικό ΙΙ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4.4 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, όπως ακολουθεί. Το Πρακτικό Ι του διαγωνισµού 
συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή του διαγωνισµού στις 20-11-2012 και τοιχοκολλήθηκε 
αυθηµερόν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Σχετική Ανακοίνωση, που αναγράφει τα στοιχεία 
του Πρακτικού Ι, τη σύµβαση, την προθεσµία υποβολής ενστάσεων, και την Υπηρεσία στην οποίαν 
υποβάλλονται ενστάσεις κατά του Πρακτικού Ι, στάλθηκε την 20-11-2012 σε όλους τους 
διαγωνιζόµενους. Στην ανακοίνωση αυτή τέθηκε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών (σύµφωνα µε 
το άρθρο 4.8 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού) και συγκεκριµένα µέχρι και την 27-11-2012 για την 
υποβολή ενστάσεων προς τη ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας   κατά του Πρακτικού Ι. 
Επίσης αντίγραφο του Πρακτικού Ι χορηγήθηκε αυθηµερόν στους διαγωνιζοµένους στα γραφεία της 
Υπηρεσίας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.3 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

 Μετά την ανακοίνωση του Πρακτικού Ι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.4 της 
Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, την 7-12-2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.µ. στα γραφεία 
της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως γνωστοποιήθηκε µε σχετική από 30-11-2012 ανακοίνωση στους 

διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, άνοιξε 
σε δηµόσια συνεδρίαση τους φακέλους Τεχνικών Προσφορών των δεκατριών (13) διαγωνιζοµένων που 
έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι, και µονόγραψε το περιεχόµενο κάθε 
φακέλου. 

Κατά του Πρακτικού Ι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους διαγωνιζόµενους. 
Τα περιεχόµενα των Τεχνικών Προσφορών µε βάση τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. 21.7 της 
Προκήρυξης, έγινε η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :  
 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
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α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Τεχνική 

Έκθεση 

παρ. 

21.7.1 

Έκθεση 

µεθοδο-

λογίας 

παρ. 

21.7.2 

Έκθεση 

σχετική 

µε οµάδα 

µελέτης 

παρ. 

21.7.3 

Στοιχεία 

απόδειξης 

γνώσης 

ιδιαιτέρων 

συνθηκών 

τόπου 

εκτέλεσης 

έργου 

παρ. 21.7.4 

1. 
∆ηµήτριος Εγγλέζος - 
Αναστασία Λιάγκου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. 
 Ιωάννης Παντέκης - 
Τιµολέων Μπούνιας 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 

Πέτρος Λασκαράτος - 
Αναστάσιος Κατσουλάρης - 
Χρήστος Τριάντος - 
Ερωτόκριτος Νίκου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. 
Χρυσή Πιπιλάκη - 
Νιζάµης ∆ηµήτριος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5. 
Γεώργιος Κρητσωτάκης - 
Σπυρίδων Μασσίνας - 
∆ηµήτριος Πανουτσόπουλος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. 
Αβραµίδης Ανέστης - 
Γιώτης ∆ηµοσθένης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7. 
Ηλίας Ιωσηφέλης - 
Ελένη Στάµου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8. 
ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε. - 
Τσίρκας Νικόλαος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9. 
∆ερέκας Νικόλαος - 
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10. 
Μπέλεσης Αλέξανδρος - 
Τσιµογιάννης Βασίλειος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11. 
Στέφανος Τσέργας - 
Κωνσταντίνος Σελλούντος 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12. 
ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

13. 
∆ήµητρα Παπαντώνη - 
Βασιλική Πλιάτσικα - 
Μαριαλένα Κωνσταντή 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

 Στη συνέχεια η Ε.∆. σε κλειστές συνεδριάσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες 
ηµεροµηνίες και µέχρι τη λήξη του ωραρίου της Υπηρεσίας, αξιολόγησε και βαθµολόγησε τις Τεχνικές 
Προσφορές των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης υπ’ αριθ. 1 , 2 και 3 της  
παραγράφου 22.1.1 του άρθρου 22 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

Η Ε.∆. έλεγξε αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία των φακέλων Τεχνικών Προσφορών και 
συγκεκριµένα:  

Α. την πληρότητα και αρτιότητα της εκτίµησης του αντικειµένου της µελέτης, όπως προκύπτει από την 
Τεχνική Έκθεση της παρ. 21.7.1 (Κριτήριο 1) και συγκεκριµένα: 

• το βαθµό πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 

• το βαθµό πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των τυχόν 
προβληµάτων και  

• το βαθµό αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση των τυχόν 
προβληµάτων. 
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Β. β1) την αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά τη παρ. 21.7.2 (Υποκριτήριο 2Α) Έκθεσης 
Μεθοδολογίας και  συγκεκριµένα: 

• το βαθµό στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της 
µελέτης, 

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

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

     β2) την οργανωτική αποτελεσµατικότητα της προταθείσας κατά την παρ. 21.7.3  (Υποκριτήριο 2Β) 
Οµάδας Μελέτης και συγκεκριµένα : 

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

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

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

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

Γ. τη γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου, κατά την παρ. 
21.7.4 (Κριτήριο 3) 

    και συγκεκριµένα : 

• τη συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίσθηκαν στη περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες ή 
έργα που εκτελέσθηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισής τους. 

• Τη συµµετοχή µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος,  στην επίλυση των ως 
άνω ειδικών προβληµάτων. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατέγραψε τα στοιχεία όλων των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, 
τα οποία συσχέτισε µεταξύ τους, και µε βάση αυτόν τον συσχετισµό  κατ’ αναλογία βαθµολόγησε 
αντικειµενικά κάθε διαγωνιζόµενο. 
Συγκεκριµένα καταγράφηκαν, αξιολογήθηκαν και βαθµολογήθηκαν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στη παρ.21.7.1  και στα εδάφια α, β, γ, και δ της παραγράφου 21.7.2 και στα εδάφια α, β, γ, και δ της 
παραγράφου 21.7.3 και της παραγράφου 21.7.4, και µετά από σύγκριση µεταξύ των ελαχίστων και 
µεγίστων ποσοτήτων αυτών, αποδόθηκε η αναλογούσα αντικειµενική βαθµολογία σε κάθε 
διαγωνιζόµενο. 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Επιτροπή έκανε τις ακόλουθες διαπιστώσεις για τις Τεχνικές 
Προσφορές των διαγωνιζοµένων, οι οποίες επέχουν θέση Πίνακα Ειδικής Αιτιολόγησης της 
βαθµολογίας των προσφορών σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 2/2010 της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 1: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει σχετικά πολύ καλά 
(απόσπασµα γεωλογικού χάρτη, χωρίς φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει 
σχετικά πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει  τα τεχνικά 
θέµατα, εντοπίζει προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
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Η έκθεση µεθοδολογίας είναι σχετικά  πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 
επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Σχετικά 
πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται 
τρεις (3) µήνες και µία (1) εβδοµάδα. 
Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή 
σε εδαφοστατική µελέτη επιχώµατος ΧΥΤΑ. ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του 
τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 2: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (Γεωλογικό χάρτη, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες ευρύτερης περιοχής, επισήµανση 
θέσεων µε εδαφικές θραύσεις, τοπογραφικό διάγραµµα Αρχαίας Κασσώπης) την περιοχή της µελέτης 
του έργου και δείχνει πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει 
διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει και προσεγγίζει πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους 
επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι  πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πολύ καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται 
δεκατέσσερις (14) εβδοµάδες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε µελέτη κατολισθητικών φαινοµένων, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
συµµετοχή σε γεωτεχνικές, γεωλογικές µελέτες συγκοινωνιακών έργων και έργων υποδοµής.  ∆εν 
αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε 
συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 3: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (Γεωλογικό χάρτη, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει πολύ καλή 
γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, 
εντοπίζει  πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι  πάρα πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης. Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο 
βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της 
προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται δύο 
(2) µήνες και είκοσι πέντε (25) ηµέρες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε γεωτεχνική έρευνα και µελέτη έργων υποδοµής, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, συγκοινωνιακού έργου και 
λιµνοδεξαµενών.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς 
µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 4: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει σχετικά πολύ καλά µε 
λεπτοµέρεια (Γεωλογικό χάρτη, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει σχετικά 
πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά 
θέµατα, εντοπίζει  προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πάρα πολύ 
καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Επισηµαίνεται ότι στην έκθεση µεθοδολογίας (παρ. 3.1.1) γίνεται αναφορά σε «… οριστική µελέτη 
οδοποιίας». 
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται 
τρεις (3) µήνες και δεκαπέντε (15) ηµέρες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή 
σε γεωτεχνικές έρευνες - µελέτες κατολίσθησης, συγκοινωνιακών έργων.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση 
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των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες 
µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 5: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει καλά (χωρίς 
φωτογραφίες, χάρτες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει καλή γνώση της περιοχής µελέτης 
και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει  τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει προβλήµατα και προτείνει 
τρόπους επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί µέρους 
µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Kαλή η σύνθεση της 
οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου 
οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα µελετών, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται τρεις 
(3) µήνες και δεκαπέντε (15) ηµέρες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή 
σε µελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης ορύγµατος έργου οδοποιίας.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των 
ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες 
µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 6: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (Γεωλογικό χάρτη, γεωτεχνικό χάρτη, αεροφωτογραφίες, φωτογραφίες) την περιοχή της 
µελέτης του έργου και δείχνει πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. 
Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους 
επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πολύ καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται 
έντεκα (11) εβδοµάδες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε τοπογραφική µελέτη, πολεοδοµική µελέτη και µελέτες ύδρευσης, καθώς και της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες συγκοινωνιακών έργων, 
γεωλογική µελέτη αρδευτικού έργου και υπηρεσίες συµβούλου µελέτης ευστάθειας πρανών 
συγκοινωνιακού έργου.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης 
του προς µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 7: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει σχετικά πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (Γεωλογικό χάρτη, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει  σχετικά 
πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά 
θέµατα, εντοπίζει σχετικά πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι  αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί µέρους 
µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Επισηµαίνεται ότι στη 
σελίδα 8 της Έκθεσης µεθοδολογίας αναφέρεται µε καθήκοντα συντονιστή ο κ. Αλέξανδρος Γιάγκος, ∆ρ. 
Πολιτικός Μηχανικός (ενώ από την υπεύθυνη δήλωση φαίνεται ως συντονιστής ο κ. Ηλίας Ιωσηφέλης 
του Σπυρίδωνος, ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός). Σχετικά πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο 
βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου οργανογράµµατος και της 
προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται 
ενενήντα έξι (96) ηµέρες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές έρευνες – µελέτη αρδευτικών έργων και αλιευτικού σταθµού, 
τοπογραφικής µελέτης καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε εκτέλεση γεωτεχνικών 
εργασιών συµβούλου σε συγκοινωνιακό έργο, τοπογραφικών µελετών.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των 
ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες 
µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 8: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (Γεωλογικό χάρτη, αεροφωτογραφία, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου 
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και δείχνει πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά 
τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει  πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πολύ καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται 
δυόµισι (2,5) µήνες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε γεωτεχνική µελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων συγκοινωνιακού έργου, καθώς και 
της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση έργου εµπορικού πάρκου 
και οδικών συνδέσεων.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του 
προς µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 9: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει σχετικά πολύ καλά µε 
λεπτοµέρεια (αεροφωτογραφία, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει σχετικά 
πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά 
θέµατα, εντοπίζει  καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των επί 
µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πολύ καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται πενήντα επτά 
(57) ηµέρες και στην αλληλουχία εργασιών εµφανίζονται επτά (7) ηµέρες ανά εβδοµάδα. 
Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε γεωλογική µελέτη αδειοδότησης υδρογεώτρησης, επίβλεψης ποιοτικού ελέγχου έργων 
οδοποιίας και υδραυλικών, τοπογραφικής µελέτης, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε 
µελέτη εντοπισµού θέσεων στο Εθνικό ∆ίκτυο µε ιστορικό κατολισθήσεων και περιοχές πιθανών 
κατολισθήσεων. ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς 
µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή.  

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 10: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει σχετικά πολύ καλά µε 
λεπτοµέρεια (γεωλογικός χάρτης, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει  σχετικά 
πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά 
θέµατα, εντοπίζει σχετικά πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι σχετικά πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 
επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου. 
Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε γεωτεχνική έρευνα και εδαφοµηχανική µελέτη έργου επεξεργασίας λυµάτων, καθώς 
και της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε τοπογραφικές µελέτες.  ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των 
ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες 
µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 11: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει σχετικά πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (γεωλογικός χάρτης, ορθοφωτοχάρτης κτηµατολογίου, φωτογραφίες) την περιοχή της 
µελέτης του έργου και δείχνει σχετικά πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων 
του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους 
επίλυσης. Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 13 κεφ. 4 της Τεχνικής Έκθεσης αναφέρεται στην «… 
προστασία του χαρακτηριστικού τοπίου της Πάργας …». 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι σχετικά πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 
επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 
Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 13/20 της Έκθεσης Μεθοδολογίας αναφέρεται ότι «τα αποτελέσµατα της 
µελέτης ανταποκρίνονται στα ζητούµενα τεχνικά δεδοµένα της νέας γέφυρας». Πολύ καλή η σύνθεση 
της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του προτεινόµενου 
οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή. 
Ως χρονοδιάγραµµα εργασιών προτείνεται παρόµοιο µε αυτό του φακέλου του έργου. 
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Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές εργασίες – έρευνες – µελέτες έργων κτιριακών, λιµενικών, 
συγκοινωνιακών, αποχέτευσης, ΧΑ∆Α, γεωλογική έρευνα ύδρευσης, χωρίς να αποδεικνύεται η γνώση 
των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου. ∆εν αποδεικνύεται η γνώση των 
ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς µελέτη έργου µε συµµετοχή σε αντίστοιχες 
µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 12: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (γεωλογικός χάρτης, τοπογραφικός χάρτης, φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του 
έργου και δείχνει πολύ καλή γνώση της περιοχής µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει 
διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει πολύ καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 14 της Τεχνικής Έκθεσης αναφέρεται : «Ειδικότερα, επιτυγχάνει την 
εκπόνηση του µελετητικού αντικειµένου σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής του 
ιδιωτικού συµφωνητικού». 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι σχετικά πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 
επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. 
Επισηµαίνεται ότι στη σελίδα 14 της Έκθεσης Μεθοδολογίας αναφέρεται : «Ειδικότερα, επιτυγχάνει την 
εκπόνηση του µελετητικού αντικειµένου σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής του 
ιδιωτικού συµφωνητικού». 
Πολύ καλή η σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται τρεις (3) 
µήνες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των  συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε ερευνητικές εργασίες πιεζοµετρίας υπογείων υδάτων, γεωτεχνική έρευνα και µελέτη 
έργου διάθεσης οµβρίων, εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων, τεχνικού συµβούλου έργου δικτύου 
αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού, καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε 
γεωτεχνική έρευνα λιµενικού έργου, γεωτεχνική µελέτη κτιριακού και συγκοινωνιακού έργου.  ∆εν 
αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεση του προς µελέτη έργου µε 
συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ µε α/α 13: 
Η τεχνική έκθεση σχολιάζει το περιεχόµενο του φακέλου του έργου παρουσιάζει σχετικά πολύ καλά µε  
λεπτοµέρεια (φωτογραφίες) την περιοχή της µελέτης του έργου και δείχνει  καλή γνώση της περιοχής 
µελέτης και των προβληµάτων του έργου. Αναλύει διεξοδικά τα τεχνικά θέµατα, εντοπίζει σχετικά πολύ 
καλά τα προβλήµατα και προτείνει τρόπους επίλυσης. 
Η έκθεση µεθοδολογίας είναι σχετικά πολύ αναλυτική µε σαφή περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των 
επί µέρους µελετών και των σταδίων εκπόνησης της µελέτης και των εσωτερικών ελέγχων. Πολύ καλή η 
σύνθεση της οµάδας µελέτης, ο βαθµός συνοχής της, ο βαθµός αποτελεσµατικότητας του 
προτεινόµενου οργανογράµµατος και της προτεινόµενης οµάδας και του συντονιστή.  
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα, ο καθαρός χρόνος µελέτης παρουσιάζεται πενήντα δύο 
(2) µήνες και είκοσι πέντε (25) ηµέρες. 
Αποδεικνύεται η γνώση των συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου 
µε συµµετοχή σε γεωλογική µελέτη οδοποιίας, γεωτεχνικές έρευνες λιµενικού έργου, γεωτεχνικές 
µελέτες κτιριακών έργων καθώς και της Περιφέρειας Ηπείρου µε συµµετοχή σε γεωτεχνικές έρευνες – 
µελέτες συγκοινωνιακών έργων, δικτύων αποχέτευσης, διαχείρισης απορριµµάτων, κτιριακών έργων. 
∆εν αποδεικνύεται η γνώση των ιδιαιτέρων συνθηκών του τόπου εκτέλεση του προς µελέτη έργου µε 
συµµετοχή σε αντίστοιχες µελέτες στην περιοχή. 

 
Λεκτικός χαρακτηρισµός βαθµού κριτηρίων 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 1: 
1ο Κριτήριο 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
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Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Σχετικά πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

 Σχετικά µέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 
µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 
συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω 
ειδικών προβληµάτων. 
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 2: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων και  
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση 
των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για 
την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Πάρα πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Μέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες ή 
έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή 
των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών 
προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 3: 
1ο Κριτήριο 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων και  
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση 
των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
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Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για 
την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Άριστος ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Άριστος ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Μέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες ή 
έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή 
των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών 
προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 4: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της 
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Πάρα πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Σχετικά µέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 
µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 
συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω 
ειδικών προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 5: 
1ο Κριτήριο 
Σχετικά  καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Kαλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της επισήµανσης των 
τυχόν προβληµάτων και  
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Kαλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση των 
τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Kαλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές απαιτήσεις της 
µελέτης, 
Kαλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής µελέτης για την 
έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά  καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Σχετικά καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Kαλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Kαλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Σχετικά µέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 
µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 
συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω 
ειδικών προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 6: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων και  
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση 
των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Σχετικά µέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 
µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 
συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω 
ειδικών προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 7: 
1ο Κριτήριο 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
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Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Σχετικά καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες ή 
έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή 
των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών 
προβληµάτων.  

 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 8: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     επισήµανσης 
των τυχόν προβληµάτων και  
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την αντιµετώπιση 
των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Σχετικά καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 
µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 
συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω 
ειδικών προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 9: 
1ο Κριτήριο 
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Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Σχετικά πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Σχετικά καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 
µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 
συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω 
ειδικών προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 10: 
1ο Κριτήριο 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Μέτρια η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες ή 
έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή 
των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών 
προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 11: 
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1ο Κριτήριο 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για την 
εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Σχετικά πολύ καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 
µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 
συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω 
ειδικών προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 12: 
1ο Κριτήριο 
Πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του έργου, 
Πάρα πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του συντονιστή σε 
σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες συνεργασίες σε 
αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες µελέτες ή 
έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η συµµετοχή 
των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω ειδικών 
προβληµάτων.  
 
Για τον διαγωνιζόµενο µε α/α 13: 
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1ο Κριτήριο 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας της εκτίµησης των αντικειµένων της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός πληρότητας και ορθότητας του σχολιασµού τους και ιδιαίτερα της     
επισήµανσης των τυχόν προβληµάτων και  
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας των προτάσεων που υποβάλλονται  για την 
αντιµετώπιση των τυχόν προβληµάτων. 
2ο Κριτήριο 
Υποκριτήριο 2Α 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός στον οποίο οι παρουσιαζόµενες δραστηριότητες καλύπτουν τις τεχνικές 
απαιτήσεις της µελέτης, 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας των προβλεπόµενων εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής 
µελέτης για την έντεχνη εκπόνησή της και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας και εσωτερικής συµβατότητας του προβλεπόµενου 
χρονικού προγραµµατισµού για την εκπόνηση της µελέτης µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες. 
Υποκριτήριο 2Β 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός επάρκειας της προτεινόµενης οµάδας για τη κάλυψη του αντικειµένου του 
έργου, 
Πολύ καλός ο  βαθµός συνοχής της προτεινόµενης οµάδας, 
Πάρα πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης δοµής του οργανογράµµατος για 
την εκπόνηση της µελέτης και 
Σχετικά πολύ καλός ο βαθµός αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης οµάδας και ιδιαίτερα του 
συντονιστή σε σχέση µε τα προβλεπόµενα γι’ αυτούς καθήκοντα και σε σχέση µε  παλαιότερες 
συνεργασίες σε αντίστοιχες συµβάσεις µελετών 
3ο  Κριτήριο 

Σχετικά πολύ καλή η συσχέτιση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν στην περιοχή του έργου, µε άλλες 
µελέτες ή έργα που εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή και οι τρόποι επιτυχούς αντιµετώπισης τους και η 
συµµετοχή των µελών της οµάδας µελέτης που προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στην επίλυση των ως άνω 
ειδικών προβληµάτων.  
 
Ακολούθως η Επιτροπή υπολόγισε τη συνολική βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών των 
διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
Οι Τεχνικές Προσφορές θα θεωρηθούν παραδεκτές εφόσον η σταθµισµένη βαθµολογία τους υπερβαίνει 
τις 60 µονάδες (άρθρο 22.1.1 της Προκήρυξης). 
Η βαθµολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζοµένων φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 
Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών, όπου : 
U1   = βαθµός κριτηρίου 1, µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας Β1=35% 
U2Α = βαθµός υποκριτηρίου 2 
U2Β = βαθµός υποκριτηρίου 2 
Συνολική βαθµολογία 2ου Κριτηρίου : U2   = 40% U2A  + 60% U2B 
όπου U2= βαθµός κριτηρίου 2, µε βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας Β2=20% 
U3 = βαθµός κριτηρίου 3, µε βαρύτητα στο σύνολο βαθµολογίας Β3 = 20 % 
UT.Π.= συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς = (U1*B1+ U2*B2 + U3*B3) / 0.75. 
 Έχοντας υπ΄ όψη την εγκύκλιο 2/2010 στον παρακάτω πίνακα γίνεται αντιστοίχηση των λεκτικών 
χαρακτηρισµών οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν και του αντίστοιχου εύρους βαθµολογίας τους: 
 
Λεκτικός χαρακτηρισµός Εύρος βαθµολογίας 

Άριστη 95-100 
Πάρα πολύ καλή  90-94 
Πολύ καλή  85-89 
Σχετικά πολύ καλή 80-84 
Καλή 75-79 
Σχετικά καλή 70-74 
Μέτρια 65-69 
Σχετικά µέτρια 60-64 
Ανεπαρκής <59 
 
Πίνακας Βαθµολογίας Τεχνικών Προσφορών 
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των διαγωνιζοµένων στην Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 για την 
ανάθεση της µελέτης: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7 ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 
 

Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς  

α/α 
Επωνυµία διαγωνιζοµένου 

U1 U2A U2B U2 U3 U Τ.Π. 

1. 
∆ηµήτριος Εγγλέζος - 
Αναστασία Λιάγκου 

80,00 

 

81,00 81,00 81,00 60,00 74,93 

2. 
 Ιωάννης Παντέκης - 
Τιµολέων Μπούνιας 

88,67 88,00 89,25 88,75 66,00 82,64 

3 

Πέτρος Λασκαράτος - 
Αναστάσιος Κατσουλάρης - 
Χρήστος Τριάντος - 
Ερωτόκριτος Νίκου 

86,67 87,33 93,50 91,03 66,00 82,32 

4. 
Χρυσή Πιπιλάκη - 
Νιζάµης ∆ηµήτριος 

82,33 81,33 89,50 86,23 60,00 77,43 

5. 
Γεώργιος Κρητσωτάκης - 
Σπυρίδων Μασσίνας - 
∆ηµήτριος Πανουτσόπουλος 

75,33 78,00 76,00 76,80 60,00 71,64 

6. 
Αβραµίδης Ανέστης - 
Γιώτης ∆ηµοσθένης 

86,00 84,33 88,50 86,83 64,00 80,36 

7. 
Ηλίας Ιωσηφέλης - 
Ελένη Στάµου 

82,67 80,67 80,75 80,72 78,00 80,89 

8. ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & 
ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε. - 
Τσίρκας Νικόλαος 

86,33 84,33 89,25 87,28 71,00 82,51 

9. ∆ερέκας Νικόλαος - 
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα 

82,67 84,33 84,25 84,28 72,00 80,25 

10. Μπέλεσης Αλέξανδρος - 
Τσιµογιάννης Βασίλειος 

81,33 83,00 79,25 80,75 65,00 76,83 

11. Στέφανος Τσέργας - 
Κωνσταντίνος Σελλούντος 

80,00 80,00 86,25 83,75 84,00 82,07 

12. 
 

ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

84,67 83,67 88,50 86,57 75,00 82,59 

13. ∆ήµητρα Παπαντώνη - 
Βασιλική Πλιάτσικα - 
Μαριαλένα Κωνσταντή 

80,67 80,00 86,75 84,05 81,00 81,65 

 

 Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της την 01-02-2013, µε τη σύνταξη του 
παρόντος Πρακτικού ΙΙ. 
Το Πρακτικό ΙΙ συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

Πρέβεζα   01 / 02  / 2013 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        Ο Πρόεδρος                                                             Τα µέλη 

  

  Ευάγγελος Γάκης              Χαράλαµπος Μπούρας           Ανδρέας Αναστασόπουλος   

Η Γραµµατέας 

 

Ελένη Κατωπόδη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 
Ταχ. ∆/νση: Περδικάρη 1 – 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ 
Τηλ.: 26823 62172 
Φαξ: 26823 62182 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙΙ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των φακέλων « Οικονοµικές Προσφορές »  

 
Οι κάτωθι υπογράφοντες : 
 

1. Ευάγγελος Γάκης  Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. µε  Β΄ β., ως πρόεδρος  
2. Χαράλαµπος Μπούρας Πολιτικός  Μηχανικός Π.Ε. µε ∆΄ β., ως µέλος 
3. Ανδρέας Αναστασόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εκπρόσωπος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδος. 
 

που αποτελούµε την Επιτροπή για την διεξαγωγή διαγωνισµού ανάθεσης της µελέτης:  
«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ»,  που 
συγκροτήθηκε µε βάση την αριθ. 29/1176/10-10-2012   Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου ,  µε γραµµατέα την κ.  Ελένη Κατωπόδη υπάλληλο της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. 
Πρέβεζας µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Φακέλων «Οικονοµικής Προσφοράς» όλων των 
διαγωνιζοµένων για την ανωτέρω µελέτη, συντάξαµε το Πρακτικό ΙΙΙ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4.5 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, όπως ακολουθεί. 
Το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού συντάχθηκε και υπογράφηκε από την Επιτροπή του διαγωνισµού στις 

01-02-2013 και τοιχοκολλήθηκε αυθηµερόν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Την 01-02-

2013 εστάλησαν µε fax αντίγραφο του Πρακτικού ΙΙ µε τη σχετική Ανακοίνωση ολοκλήρωσης του 

Πρακτικού ΙΙ , στην οποίαν καθορίσθηκε η προθεσµία υποβολής ενστάσεων των διαγωνιζόµενων κατά 

του Πρακτικού ΙΙ (σύµφωνα µε το άρθρο 4.4 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού) και συγκεκριµένα µέχρι 

και στις 12-02-2013 . 

Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των Τεχνικών Προσφορών ( αφού δεν υπεβλήθησαν 

ενστάσεις κατά του Πρακτικού ΙΙ ) , η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 14-02-2013 προσκάλεσε εγγράφως 

σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους , που δεν αποκλείσθηκαν σύµφωνα µε το Πρακτικό ΙΙ , 

στις 25-02-2013 και ώρα 9.00 π.µ. για την αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών του 

∆ιαγωνισµού. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των Οικονοµικών 

Προσφορών των δέκα τριών (13) διαγωνιζοµένων και µονόγραψε το περιεχόµενό τους. Οι 

διαγωνιζόµενοι κατά σειρά αρίθµησης τους από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στο Πρακτικό Ι και ΙΙ είναι οι 

εξής: 

 

 

ΑΔΑ: ΒΕ2Π7Λ9-ΓΕ4



 - 66 - 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

1. 
∆ηµήτριος Εγγλέζος - 
Αναστασία Λιάγκου 

2. 
Ιωάννης Παντέκης - 
Τιµολέων Μπούνιας 

3. 

Πέτρος Λασκαράτος - 
Αναστάσιος Κατσουλάρης - 
Χρήστος Τριάντος - 
Ερωτόκριτος Νίκου 

4. 
Χρυσή Πιπιλάκη - 
Νιζάµης ∆ηµήτριος 

5. 
Γεώργιος Κρητσωτάκης - 
Σπυρίδων Μασσίνας - 
∆ηµήτριος Πανουτσόπουλος 

6. 
Αβραµίδης Ανέστης - 
Γιώτης ∆ηµοσθένης 

7. 
Ηλίας Ιωσηφέλης - 
Ελένη Στάµου 

 
8. 
 

ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ &                   
ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε. - 
Τσίρκας Νικόλαος 

9. ∆ερέκας Νικόλαος - 
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα 

 
10. 

Μπέλεσης Αλέξανδρος - 
Τσιµογιάννης Βασίλειος 

11. Στέφανος Τσέργας - 
Κωνσταντίνος Σελλούντος 

12. ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

13. ∆ήµητρα Παπαντώνη - 
Βασιλική Πλιάτσικα - 
Μαριαλένα Κωνσταντή 

 
Η δηµόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού άρχισε την 25-02-2013 και ελέγχθηκαν οι 

φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών των παραπάνω διαγωνιζοµένων , σύµφωνα µε τα άρθρα 4.5, 

21.8  και 22.1.2 της προκήρυξης του διαγωνισµού.  

 Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή της µελέτης, σύµφωνα µε το άρθρο 11.2 της Προκήρυξης 

και όπως περιλαµβάνονται στο Φάκελο του Έργου, είναι 65.179,63 € (χωρίς ΦΠΑ) , που επιµερίζεται 

στις ακόλουθες κατηγορίες µελετών : 

Κατηγορίες Μελετών Προεκτιµώµενη Αµοιβή € 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 7.262,94 € 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 57.916,69 € 

ΣΥΝΟΛΟ 65.179,63 € 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, εµφανίζονται οι Οικονοµικές προσφορές (συνολικές και ανά 

κατηγορία µελέτης) των διαγωνιζοµένων και τα αντίστοιχα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης. 
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    Πίνακας Οικονοµικών Προσφορών διαγωνιζοµένων  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Κατηγορίες µελετών Ποσοστό 
έκπτωσης (%) 

Ποσό προσφοράς Σύνολο Οικον. Προσφοράς  
( χωρίς Φ.Π.Α. ) U Ο.Π.  

Τοπογραφικές µελέτες (16) 55,00 3.268,32 
1. 

∆ηµήτριος Εγγλέζος - 
Αναστασία Λιάγκου Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 50,10 28.900,43 

 
32.168, 75 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 51,00 3.558,84 
2. 

Ιωάννης Παντέκης - 
Τιµολέων Μπούνιας Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 41,00 34.170,85 

 
37.729,69 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 61,10 2.825,28 
3. 

Πέτρος Λασκαράτος - Αναστάσιος Κατσουλάρης - 
Χρήστος Τριάντος - Ερωτόκριτος Νίκου Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 61,10 22.529,59 

 
25.354,87 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 59,00 2.977,81 
4. 

Χρυσή Πιπιλάκη - 
Νιζάµης ∆ηµήτριος Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 59,00 23.745,84 

26.723,65 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 51,81 3.500,01 
5. 

Γεώργιος Κρητσωτάκης - 
Σπυρίδων Μασσίνας - 
∆ηµήτριος Πανουτσόπουλος 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 58,56 24.000,68 

27.500,69 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 59,00 2.977,81 
6. 

Αβραµίδης Ανέστης - 
Γιώτης ∆ηµοσθένης Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 63,00 21.429,18 

24.406,99 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 50,00 3.631,47 7. 
 

Ηλίας Ιωσηφέλης - Ελένη Στάµου 
Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 56,00 25.483,34 

29.114,81 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 40,00 4.357,76  
8. 

ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ &                   
ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε. - 
Τσίρκας Νικόλαος 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 58,00 24.325,01 

28.682,77 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 50,00 3.631,47 9. 
∆ερέκας Νικόλαος - 
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 50,00 28.958,35 

32.589,82 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 31,00 5.011,43 10. 
Μπέλεσης Αλέξανδρος - 
Τσιµογιάννης Βασίλειος Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 53,00 27.220,84 

32.232,27 

ΑΔΑ: ΒΕ2Π7Λ9-ΓΕ4



 - 68 - 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 51,00 3.558,84 11. 
Στέφανος Τσέργας - 
Κωνσταντίνος Σελλούντος Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 65,00 20.270,84 

23.829,68 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 64,00 2.614,66 12. 
ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 64,00 20.850,01 

23.464,67 

Τοπογραφικές µελέτες (16) 50,00 3.631,47 13. ∆ήµητρα Παπαντώνη - 
Βασιλική Πλιάτσικα - 
Μαριαλένα Κωνσταντή 

Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες (21) 50,00 28.958,35 

32.589,82 
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Όλες οι προαναφερόµενες Οικονοµικές Προσφορές γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό . 

Ακολούθως η Επιτροπή προχώρησε στη βαθµολόγηση των παραδεκτών Οικονοµικών Προσφορών των 

διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 22.1.2 της Προκήρυξης, Βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς, 

στο οποίο προβλέπεται ότι η βαθµολογία U O.Π. κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠ, προκύπτει από τον 

τύπο:  

U O.Π.  = 100 x ΟΠmin / ΟΠ   

όπου ΟΠmin = η χαµηλότερη υποβληθείσα οικονοµική προσφορά. 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ΟΠmin = 23.464,67  €. 

 

 Η σταθµισµένη βαθµολογία των προσφορών των διαγωνιζοµένων (άρθρο 22.2 της Προκήρυξης) 

παρουσιάζεται στον παρακάτω «Πίνακα Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών», όπου: 

U Τ.Π. = (U1 * B1 + U2 * B2 + U3 * B3 ) / 0,75 >60  (συνολική βαθµολογία της Τεχνικής 

Προσφοράς , όπως προκύπτει από το Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισµού)  

U O.Π.  = βαθµολογία Οικονοµικής Προσφοράς (στρογγυλοποιηµένη στο 2ο δεκαδικό ψηφίο)  µε 

βαρύτητα στο σύνολο της βαθµολογίας: Β4=25% 

U = σταθµισµένη βαθµολογία προσφοράς = U Τ.Π. * 75% + U O.Π.  * 25%  

 

Πίνακας Σταθµισµένης Βαθµολογίας Προσφορών 

των διαγωνιζοµένων στην Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 για την 
ανάθεση της µελέτης: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ», 
 

Βαθµολογία 

Κριτηρίων 1,2  

και 3 Τεχνικής 

Προσφοράς  

 

Βαθµολογία  

Οικονοµικής 

Προσφοράς  

 

 

 

Σταθµισµένη 

Βαθµολογία 

 

 

 

α/α Επωνυµία διαγωνιζοµένου 

U Τ.Π. U Ο.Π. U 

1 ∆ηµήτριος Εγγλέζος - 
Αναστασία Λιάγκου 

74, 93 72, 94 74, 43 

2 Ιωάννης Παντέκης - 
Τιµολέων Μπούνιας 

82, 64 62, 19 77, 53 

3 

Πέτρος Λασκαράτος - 
Αναστάσιος Κατσουλάρης - 
Χρήστος Τριάντος - 
Ερωτόκριτος Νίκου 

82, 32 92, 55 84, 88 

4 Χρυσή Πιπιλάκη - 
Νιζάµης ∆ηµήτριος 

77, 43 87, 80 80, 02 

5 
Γεώργιος Κρητσωτάκης - 
Σπυρίδων Μασσίνας - 
∆ηµήτριος Πανουτσόπουλος 

71, 64 85, 32 75, 06 

6 Αβραµίδης Ανέστης - 80, 36 96, 14 84,30 
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Γιώτης ∆ηµοσθένης 

7 Ηλίας Ιωσηφέλης - 
Ελένη Στάµου 

80, 89 80, 59 80, 82 

8 
ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ &                   
ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε. - 
Τσίρκας Νικόλαος 

82, 51 81, 81 82, 33 

9 ∆ερέκας Νικόλαος - 
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνα 

80,25 72,00 78,19 

10 Μπέλεσης Αλέξανδρος - 
Τσιµογιάννης Βασίλειος 

76,83 72,80 75,82 

11 Στέφανος Τσέργας - 
Κωνσταντίνος Σελλούντος 

82,07 98,47 86,17 

12 ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. - 
ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. 

82,59 100,00 86,94 

13 
∆ήµητρα Παπαντώνη - 
Βασιλική Πλιάτσικα - 
Μαριαλένα Κωνσταντή 

81,65 72,00 79,24 

 

Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία (=86,94) συγκεντρώνει η 

προσφορά του διαγωνιζόµενου µε α/α 12, δηλαδή του διαγωνιζόµενου: « ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – 

ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» και αυτή είναι η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, 

κατά το άρθρο 22.2 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.10 του Ν. 3316/2005, καθώς και τα άρθρα 4.5 

και 22.2 της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 

εισηγείται 

την ανάθεση της µελέτης «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ – Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ 7ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ Π.Ε. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο διαγωνιζόµενο: «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.» επειδή 

υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, καθόσον συγκεντρώνει τη 

µεγαλύτερη από όλους τους διαγωνιζόµενους σταθµισµένη βαθµολογία, η οποία είναι ογδόντα έξη 

µονάδες και ενενήντα τέσσερα εκατοστά ( 86, 94 ). 

Η οικονοµική του προσφορά είναι είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα 

επτά λεπτά (23.464, 67 €) χωρίς Φ.Π.Α., µε έκπτωση επί της προεκτιµώµενης αµοιβής µελέτης 64%. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνέχισε και ολοκλήρωσε το έργο της την  25-02-2013 και ώρα 15:00, µε 

τη σύνταξη του παρόντος Πρακτικού ΙΙΙ. 

Το Πρακτικό ΙΙΙ συντάχθηκε σε εξαπλούν και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
Πρέβεζα   25 / 02  / 2013 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

        Ο Πρόεδρος                                                             Τα µέλη 

  

     Ευάγγελος Γάκης                   Χαράλαµπος Μπούρας           Ανδρέας Αναστασόπουλος   

 

Η Γραµµατέας 

Ελένη Κατωπόδη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας 
γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και 
φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας  Πρέβεζας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
22274/719/08-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22363/828/08-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη 
αναδόχου/ων προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων 
φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
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Ενότητας Πρέβεζας και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/257/13-03-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων 
εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισµού € 
448000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι: ΟΜΑ∆Α  Ι: γραφική ύλη € 11.600,00 µε ΦΠΑ. ΟΜΑ∆Α ΙΙ: 
φωτοαντιγραφικό και µηχανογραφικό χαρτί: € 9.300,00 µε ΦΠΑ. ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ: αναλώσιµα 
υλικά εκτυπωτών: € 21.500,00 µε ΦΠΑ και ΟΜΑ∆Α ΙV: αναλώσιµα υλικά φωτοτυπικών και 
φαξ: € 2.400,00 µε ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Πρέβεζας έτους 2013 (Λειτουργικά). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, 
αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2013, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 22274/719/08-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 

Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Καταπολέµηση 
κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 7/181/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013 προϋπολογισµού € 45.000,00 
µε ΦΠΑ και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε 
όρους όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 82000/2989/13-02-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 19882/638/04-03-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 20883/720/05-03-2013 στον φάκελο 4/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το αρ. πρωτ.: ΥΠ/Οικ.: 272/28-2-2013 έγγραφο της ∆/σης 
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε Πρέβεζας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Σε συνέχεια της αριθµ. 1/2013 (αρ. πρωτ: 17274/557/22-2-2013) ∆ιακήρυξης πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του έργου: «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. 
Πρέβεζας», παρακαλούµε για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
του εν θέµατι αναφερόµενου έργου σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της ∆/σης 
∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε Πρέβεζας, το οποίο σας αποστέλλουµε 
συνηµµένα.».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/258/13-03-2013) 

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

1. Ένα µέλος Π.Ε. Ιατρός Υγιεινολόγος, (µε βαθµό ∆ιευθυντή) της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή, υπάλληλο του κλάδου Τ.Ε. Εποπτών 
∆ηµόσιας Υγείας (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄)  της ίδιας Υπηρεσίας. 

2. Ένα µέλος, Τ.Ε. Επόπτης ∆ηµόσιας Υγείας, (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄) της ∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & 
Κοιν. Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή υπάλληλο του ιδίου κλάδου  (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή 
∆΄),  της ίδιας Υπηρεσίας και  

3. Ένα µέλος,  Π.Ε. Γεωπόνων (µε βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄), της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  
Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, µε αναπληρωτή  υπάλληλο ιδίου κλάδου και Υπηρεσίας (µε 
βαθµό Β΄, Γ’, ή ∆΄). 

Ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται, µεταξύ των κληρωθέντων, ο αρχαιότερος υπάλληλος 
κατηγορίας Π.Ε. 

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράµµατος, καθώς και η 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 

Ο ορισµός των µελών θα γίνει µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α). 

Κατά τα λοιπά η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π∆ 
118/2007, καθώς και τις πάγιες διατάξεις που αφορούν τους κανόνες λειτουργίας των συλλογικών 
οργάνων (άρθρο 19 του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 21391/695/06-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 21412/757/06-
03-2013 στον φάκελο 4/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), .), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην 
εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013, οι οποίες εξυπηρετούν τους λειτουργικούς σκοπούς της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και 
την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους 
αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα προµηθευτές. 

ΑΔΑ: ΒΕ2Π7Λ9-ΓΕ4



 - 76 - 

  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/259/13-03-2013) 

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

Α/Α Ε.Φ. Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 
ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0829 74,78 
∆απάνη για µεταφορά υγειονοµικού υλικού, 
για τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας 

Νίκας - 
Μαντζούκης Ο.Ε. 

2 072 0899 1.476,00 
∆απάνης για συντήρηση & επισκευή 
συστήµατος συναγερµού Π.Ε. Πρέβεζας. 

Κωστής 
Ευάγγελος 

3 292 5244 161,10 
∆απάνη για προµήθεια αζώτου, για τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας 

LIDL HELLAS 

4 292 5244 150,00 
∆απάνη για µεταφορά αζώτου, για τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Αργύρη Βαρβάρα 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.861,88   

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (Καρναβαλικό 
Κοµιτάτο Πρέβεζας και Καρναβάλι Γυναικών 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)} 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. Τις εισηγήσεις της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 
301 και 302/06-03-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ. 21814/774/07-04-2013 και 
21813/773/07-03-2013 αντίστοιχα στον φάκελο 4/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στις οποίες 
αναφέρονται τα εξής:  
«… Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας έχει προγραµµατίσει να πραγµατοποιήσει την Παρασκευή 15 
Μαρτίου 2013, στην πόλη της Πρέβεζας, το Καρναβάλι των Γυναικών Πρέβεζας. Πρόκειται για το 
πρώτο καρναβάλι γυναικών σε όλη την Ελλάδα, η ιστορία του οποίου ξεκινάει από  τις αρχές της 
δεκαετίας του 60. Τότε µια παρέα κυριών της Πρέβεζας αποφάσισαν να µεταµφιεστούν και να βγουν 
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στους δρόµους της πόλης. Αυτό επαναλήφθηκε και τις επόµενες χρονιές όπου όλο και περισσότερες 
γυναίκες (φίλες - γνωστές) συµµετείχαν σε αυτή την αποκριάτικη παρέλαση. Το καρναβάλι αυτό 
διευρυµένο µε µεγάλη συµµετοχή αλλά καθαρά γυναικείο αποτελεί πια θεσµό τις µέρες µας και είναι 
γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Στο καρναβάλι γυναικών Πρέβεζας συµµετέχουν κάθε χρόνο πάνω από 
20 πληρώµατα και σύνολο 1.000 καρναβαλιστές. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί κίνητρο και αφορµή για 
πολλούς να επισκεφτούν την Πρέβεζα εκείνες τις µέρες. Φέτος για να βοηθηθεί ο τουρισµός το 
Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας θα πραγµατοποιηθεί Παρασκευή και όχι  Πέµπτη όπως τις 
προηγούµενες χρονιές δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο στους τουρίστες να περάσουν ένα ευχάριστο 
τριήµερο στην Πρέβεζα. Η σηµασία της συγκεκριµένης εκδήλωσης έγκειται στο γεγονός ότι συντελεί 
στην ψυχαγωγία των κατοίκων, στην εξωστρέφεια και την προβολή της περιοχής µας πανελλαδικά 
καθώς και την ενίσχυση του τουριστικού µας προϊόντος και τη στήριξη της τοπικής αγοράς. Το 
κόστος θα ανέρθει στα 2.600,00 ευρώ για ηχητική κάλυψη της παρέλασης…». 
«… Το Καρναβαλικό Κοµιτάτο Πρέβεζας δραστηριοποιείται στην Πρέβεζα τα τελευταία χρόνια µε 
εκδηλώσεις  καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου (καλοκαίρι, κοπή πίτας, γιορτή των λουλουδιών, 
εθελοντικές πρωτοβουλίες στήριξης άπορων). Ιδιαίτερα την περίοδο της Αποκριάς το Καρναβαλικό 
Κοµιτάτο Πρέβεζας πραγµατοποιεί δύο παρελάσεις (την ποδαράτη και την παρέλαση µε άρµατα), την 
τελετή έναρξης, την «άσωτη γιορτή», την «Περιήγηση των Καρναβαλιστών», τον κόκκινο χορό και 
µια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις, µεταξύ των οποίων και οι παρουσιάσεις στολών, που 
πραγµατοποιούν γκρουπ του Καρναβαλικού Κοµιτάτου Πρέβεζας. Αναλυτικά το πρόγραµµα είναι : - 
02/03/2013 Σάββατο Τελετή Έναρξης (Ώρα 20.00) - Πεζόδροµος Μπάλκου - Πάρτυ στο PREVERE - 
03/03/2013 Κυριακή Γιορτή Ασώτου στο PICCOLO CAFE ώρα έναρξης 19.30( ∆ωρεάν Σουβλάκια 
Κρασί  και µουσική σε γιορτινή ατµόσφαιρα) - 08/03/2013 Παρασκευή Περιήγηση Καρναβαλιστών σε 
γειτονιές. (ώρα συνάντησης 21.00 Piccolo Café) - 09/03/2013 Σάββατο Ποδαράτη Παρέλαση (ώρα 
συνάντησης 20.00 Λ. Ειρήνης πρώην ΚΤΕΛ) - 16/03/2013 Σάββατο Μεγάλη Με Άρµατα Παρέλαση. 
(ώρα συνάντησης 19.00 Λ. Ειρήνης Πρώην ΚΤΕΛ) Οι συγκεκριµένες εκδηλώσεις έχουν ευρύτατη 
απήχηση αφού κατεβάζουν στους δρόµους είτε ως πληρώµατα των γκρουπ είτε ως θεατές σχεδόν 
όλους τους πολίτες της Πρέβεζας. Φέτος  ήδη από πολύ νωρίς τα γκρουπ έχουν οργανωθεί, υπάρχει 
καλός συντονισµός  και αναµένεται ένα νέο ρεκόρ συµµετοχών. Κάθε µέρα ο αριθµός των 
πληρωµάτων αυξάνεται µε σταθερούς ρυθµούς. Το αποκορύφωµα των εκδηλώσεων είναι η µεγάλη 
παρέλαση µε άρµατα το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς δηλαδή στις 16 Μαρτίου 2013. Η 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θεωρεί απαραίτητη την υποστήριξη του µεγαλύτερου καρναβαλιού 
της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας γιατί συντελεί στην ψυχαγωγία των πολιτών, στην 
εξωστρέφεια και την προβολή της περιοχής µας πανελλαδικά καθώς και την ενίσχυση του τουριστικού 
µας προϊόντος.  Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 3.400,00 ευρώ για την ηχητική κάλυψη της 
αποκριάτικης παρέλασης και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας ΣΑΕΠ 030. …». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, κατέθεσαν τις εξής παρατηρήσεις: «Είχαµε ζητήσει, ήδη από 
το προηγούµενο έτος, να καταθέσει η Π.Ε. Πρέβεζας µια συγκεκριµένη και συνολική 
πρόταση για τις πολιτιστικές δράσεις του τρέχοντος έτους, µε δεδοµένη την εµπειρία των 
προηγούµενων ετών που επιχορηγήθηκαν διάφορες πολιτιστικές δράσεις και στα πλαίσια 
ενός ουσιαστικού απολογισµού, ώστε να καταλήξουµε ποιες επιλέγονται και ποιες όχι, ή 
ποιες νέες θα επιχορηγηθούν. Όλα αυτά µε την έννοια του απολογισµού, δηλ. της 
ουσιαστικής παρέµβασης ως αυτοδιοίκηση, στα πολιτιστικά και όχι µόνο, δρώµενα της 
περιοχής. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ισότιµη οικονοµική αντιµετώπιση, των 
εκδηλώσεων µε οµοειδή χαρακτήρα.».  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/260/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των κάτωθι πολιτιστικών 
αποκριάτικων εκδηλώσεων ευρείας απήχησης, ως εξής:  

Α. Καρναβάλι Γυναικών Πρέβεζας, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 15 
Μαρτίου 2013  στην πόλη της Πρέβεζας. Πρόκειται για το πρώτο καρναβάλι γυναικών σε 
όλη την Ελλάδα, η ιστορία του οποίου ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Τότε µια 
παρέα κυριών της Πρέβεζας αποφάσισαν να µεταµφιεστούν και να βγουν στους δρόµους 
της πόλης. Αυτό επαναλήφθηκε και τις επόµενες χρονιές όπου όλο και περισσότερες 
γυναίκες (φίλες - γνωστές) συµµετείχαν σε αυτή την αποκριάτικη παρέλαση.  Το καρναβάλι 
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αυτό διευρυµένο µε µεγάλη συµµετοχή αλλά καθαρά γυναικείο αποτελεί πια θεσµό τις µέρες 
µας και είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Στο καρναβάλι γυναικών Πρέβεζας συµµετέχουν 
κάθε χρόνο πάνω από 20 πληρώµατα και σύνολο 1.000 καρναβαλιστές. Η σηµασία της 
συγκεκριµένης εκδήλωσης έγκειται στο γεγονός ότι συντελεί στην ψυχαγωγία των κατοίκων, 
στην εξωστρέφεια και την προβολή της περιοχής πανελλαδικά καθώς και την ενίσχυση του 
τουριστικού µας προϊόντος και τη στήριξη της τοπικής αγοράς. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.600,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030, για την κάλυψη των δαπανών 
διοργάνωσης της εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική κάλυψη της παρέλασης. 

Β. Καρναβαλικό Κοµιτάτο Πρέβεζας, το οποίο δραστηριοποιείται στην Πρέβεζα τα τελευταία 
χρόνια µε εκδηλώσεις  καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου (καλοκαίρι, κοπή πίτας, γιορτή των 
λουλουδιών, εθελοντικές πρωτοβουλίες στήριξης άπορων). Ιδιαίτερα την περίοδο της 
Αποκριάς το Καρναβαλικό Κοµιτάτο Πρέβεζας πραγµατοποιεί δύο παρελάσεις (την 
ποδαράτη και την παρέλαση µε άρµατα), την τελετή έναρξης, την «άσωτη γιορτή», την 
«Περιήγηση των Καρναβαλιστών», τον κόκκινο χορό και µια σειρά από παράλληλες 
εκδηλώσεις, µεταξύ των οποίων και οι παρουσιάσεις στολών, που πραγµατοποιούν γκρουπ 
του Καρναβαλικού Κοµιτάτου Πρέβεζας.  

Οι συγκεκριµένες εκδηλώσεις έχουν ευρύτατη απήχηση αφού κατεβάζουν στους δρόµους 
είτε ως πληρώµατα των γκρουπ είτε ως θεατές σχεδόν όλους τους πολίτες της Πρέβεζας, 
ενώ το αποκορύφωµα των εκδηλώσεων, που ξεκινούν την 02-03-2013 µε την τελετή 
έναρξης, κορυφώνονται µε τη µεγάλη παρέλαση µε άρµατα το τελευταίο Σάββατο της 
Αποκριάς, στις 16 Μαρτίου 2013. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θεωρεί απαραίτητη την υποστήριξη του µεγαλύτερου 
καρναβαλιού της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας γιατί συντελεί στην ψυχαγωγία των 
πολιτών, στην εξωστρέφεια και την προβολή της περιοχής µας πανελλαδικά καθώς και την 
ενίσχυση του τουριστικού µας προϊόντος. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.400,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, ΣΑΕΠ 030, για την κάλυψη των δαπανών 
διοργάνωσης της εκδήλωσης, ήτοι για ηχητική κάλυψη της παρέλασης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση του ΙΙ/01-03-2013 Πρακτικού (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - 
∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB» προϋπολογισµού € 44.930,00 µε ΦΠΑ 
και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 35/1456/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
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της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έργο του θέµατος, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 107689/495/04-12-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

7. Την αριθµ. 6/138/11-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό Ι/28-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής & αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο, στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) «ΤΕC S.A.» 
Σύµβουλοι Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε. β) «STRATIS» Στρατηγικές και ∆ράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. και γ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – Ο.Τ.Α. επειδή προσκόµισαν όλα τα 
προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορά τους κρίθηκαν 
παραδεκτές στο σύνολό τους, µε Σταθµισµένο Βαθµό για κάθε συµµετέχουσα εταιρεία: α) 
«ΤΕC S.A.» Σύµβουλοι Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε. = 104,875 β) «STRATIS» 
Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. = 106,6 και γ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – 
Ο.Τ.Α. = 103,75. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 20349/105/04-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 20882/719/05-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
Πρακτικό ΙΙ/01-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, και στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «….. Στις 1/3/2013 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
συνήλθε σε συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των εταιριών 
που είχαν υποβάλει προσφορά «“ΤΕC” S.A. Σύµβουλοι Οργανισµών και Επιχειρήσεων Α.Ε.», 
«“STRATIS”, Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» και «ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – 
Ο.Τ.Α.» και που όλες είχαν περάσει επιτυχώς το προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού. Η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης µετά από έλεγχο συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ, όπου 
αποφαίνεται ότι και οι τρείς προσφορές είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και 
επιπλέον, µετά από την προβλεπόµενη βαθµολόγηση, η προσφορά της εταιρίας «“STRATIS”, 
Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» κρίνεται η πλέον συµφέρουσα. Οι 
οικονοµικές προσφορές, η βαθµολόγηση και κατάταξη των τριών προσφερουσών εταιριών 
καταγράφονται στον πίνακα που φαίνεται στο επισυναπτόµενο Πρακτικό ΙΙ.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/261/13-03-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

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

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο και βαθµολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των εταιρειών α) «ΤΕC S.A.» Σύµβουλοι Οργανισµών και Επιχειρήσεων 
Α.Ε. β) «STRATIS» Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. και γ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. 
Α.Ε. – Ο.Τ.Α., οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές στο προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει 
του Πρακτικού Ι/28-01-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 6/138/11-02-
2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι οικονοµικές 
προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και στη 
συνέχεια η Επιτροπή, αφού κατέγραψε και κατέταξε τις προσφορές στο σχετικό πίνακα, 
διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας «“STRATIS” Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης {ΑΠ = 
80*(ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax)+20*(ΟΠmin/ΟΠ)} είναι συµφερότερη, µε προσφερόµενη τιµή € 40.436,25 µε 
ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του αρχικού προϋπολογισµού και οµόφωνα εισηγείται 
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την ανάθεση του έργου στην ανωτέρω εταιρεία «“STRATIS” Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε» µε τιµή προσφοράς 32.875,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση 
δράσεων και παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου 
“RE.HERB» (Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and 
therapeutic herbs, plants and plant products)» προϋπολογισµού € 44.930,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα 
µε τα αριθµ. Ι/28-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής & αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) και ΙΙ/28-01-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) Πρακτικά της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία «“STRATIS” Στρατηγικές 
και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη 
διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της µε 
Σταθµισµένο Βαθµό =106,6 και η οικονοµική της προσφορά, η οποία είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της διακήρυξης, είναι η συµφερότερη, µε προσφερόµενη τιµή € 40.436,25 µε ΦΠΑ, που 
αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του αρχικού προϋπολογισµού και Τελικό Βαθµο =100,00. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «“STRATIS” 
Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», ως εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. 
Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων και παραδοτέων 
∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης - ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου “RE.HERB», 
προϋπολογισµού € 44.930,00 µε ΦΠΑ, µε τιµή προσφοράς € 32.875,00 (µη 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικό ποσό € 40.436,25 µε ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε 
έκπτωση 10% επί του αρχικού προϋπολογισµού. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
35/1456/07-12-2012 και 6/138/11-02-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και στα πλαίσια 
της διαφωνίας που έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες 
ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν 
προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ \ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    ΙΙ 

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

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

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

για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ KAI ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Re.Herb » 

  

Στην Πρέβεζα σήµερα στις  1/3/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., οι παρακάτω 

αναγραφόµενοι:  

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

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

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

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

(Σπηλιάδη 8 Πρέβεζα) προκειµένου να αποσφραγίσουµε τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων 

που έγιναν δεκτοί µετά τον έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών τους στις 28/1/13.  

 

Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών η επιτροπή αποφάνθηκε ότι και 

οι προσφορές των διαγωνιζόµενων, που είχαν επιτυχώς περάσει από το προηγούµενο στάδιο του 

διαγωνισµού, είναι επίσης σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης.  

 

Κατόπιν η Επιτροπή, αφού κατέγραψε και κατέταξε τις προσφορές, διαπίστωσε ότι η προσφορά της 

εταιρείας «“STRATIS” Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε», σύµφωνα µε τον τύπο 

της διακήρυξης (ΑΠ = 80*(ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax)+20*(ΟΠmin/ΟΠ)) είναι συµφερότερη. Η προσφερόµενη τιµή µαζί 

µε ΦΠΑ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 40.436,25 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

Η οικονοµική προσφορά όλων των διαγωνιζόµενων, η τελική βαθµολογία και κατάταξη τους σύµφωνα 

µε τον τελικό βαθµό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Μέση 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 

1 

«STRATIS»  
Στρατηγικές και ∆ράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών 
Ε.Π.Ε., Βασ. Γεωργίου 3 

Μαρούσι Αθήνα. 

32.875,00 €  10,00% 106,60 100,00 
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2 

«ΤΕC S.A..»  
Σύµβουλοι Οργανισµών 
και Επιχειρήσεων Α.Ε.,  
Αθηνάς 4, Χαλκίδα 

32.875,61 €  10,00% 104,88 98,71 

3 

ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. Α.Ε. – Ο.Τ.Α., 
Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, 

Πρέβεζα 
35.432,61 €  3,00% 103,75 96,42 

 

Η Επιτροπή προκείµενου να εισηγηθεί για την ανάθεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ KAI ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Re.Herb » λαµβάνει επιπλέον υπόψη της ότι: 

1. Ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά . 

2. Τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας που απαιτούνται για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Α.Πλ 

9537/17-12-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ). Η διακήρυξη ήταν αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας 

Ηπείρου επί 15 τουλάχιστον συνεχείς ηµέρες και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

3. Ο επικρατέστερος συµµετέχων «“STRATIS” Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε» 

έδωσε τιµή προσφοράς που αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του αρχικού προϋπολογισµού. Η έκπτωση αυτή  

είναι ακριβώς στο όριο του µέγιστου επιτρεπτού χωρίς αιτιολόγηση ποσοστού έκπτωσης, που είναι 10% 

σύµφωνα µε τη διακήρυξη. Ως εκ τούτου η τιµή προσφοράς του δεν χρειάζεται αιτιολόγηση και η προσφορά 

του παραµένει η συµφερότερη. 

 

Μετά τα παραπάνω : 

Η επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να εισηγηθεί την ανάθεση του έργου στην εταιρεία 

«“STRATIS” Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε» µε τιµή προσφοράς 32.875,00 

€. (Μη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

 

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

Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

              Νάσης Φρίξος              

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Σιούτης Σπυρίδων 

 

 

 

 Ιωάννου Σταυρούλα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 µετακίνησης της Αθηνάς Κεσσίση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα στις 7-3-2013, 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 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 19889/639-04-
03-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ 20885/721/05-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση της 
Αθηνάς Κεσσίση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Πρέβεζας, στην Αθήνα στις 7-3-2013, 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. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 19889/639-04-03-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης της υπαλλήλου Αθηνάς 
Κεσσίση, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 04-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 9/262/13-03-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Αθηνάς Κεσσίση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα στις 7-3-2013, 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 καθώς και τη συνολική 
δαπάνη ποσού €143,06,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης αυτής, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 291, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 προµήθειας υγρών καυσίµων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αµόλυβδης) για 
τις ανάγκες των οχηµάτων και των µηχανηµάτων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας.   

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 648/06-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 21410/756/06-03-2013 στον 
φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Για την κάλυψη 
αναγκών έτους 2013 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας σε πετρελαιοειδή το Τµήµα Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆/κού – Οικ/κού  Άρτας προχώρησε στην προκήρυξη ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού (αριθµ  οικ.4467/11-12-2012) η οποία απέβη άγονος για τα καύσιµα κίνησης, στη 
συνέχεια προέβη στην επαναπροκήρυξη  (αριθµ. 216/29-01-2013) η οποία επίσης απέβη 
άγονος και τέλος  ζητήθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (οικ. 
548/19-02-2013) η παροχή σύµφωνης γνώµης µε τη διαδικασία της ∆ιαπραγµάτευσης ως 
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προς τα καύσιµα κίνησης  (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη ). Ύστερα από τα ανωτέρω 
και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση για την προµήθεια καυσίµων 
κίνησης έτους 2012 έληξε στις 28-2-2013  του εκκρεµεί η παροχή σύµφωνης γνώµης από την 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων για τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, τους 
λόγους επείγουσας ανάγκης για την κάλυψη των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα 
κίνησης και ειδικότερα του µηχανολογικού εξοπλισµού ο οποίος παραµένει ακινητοποιηµένος 
λόγω έλλειψης αυτών, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Όπως σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 
(ΦΕΚ 150 

Α ) και άρθρο 2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α) και µε σκοπό την διασφάλιση 
των συµφερόντων της Υπηρεσίας εγκρίνετε την προµήθεια υγρών καυσίµων για δύο µήνες 
ήτοι  µέχρι 30-04-2013,  συνολικού ποσού  15.000,00 € για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας µε απευθείας ανάθεση από την προµηθευτή Πολυξένη Ταπραντζή η οποία  ήταν 
προµηθευτής µας και κατά τον προηγούµενο χρόνο και δέχεται να µας προµηθεύσει τα 
ανωτέρω καύσιµα στην ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας). Σε περίπτωση που 
αναδηχθεί µειοδότης µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης η οποία θα ξεκινήσει αµέσως 
µετά την παροχή της σύµφωνης γνώµης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων  λύεται αυτοδικαίως και αζηµίως η σύµβαση που θα υπογραφεί µε την 
προµηθευτή  Πολυξένη Ταπραντζή.….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/263/13-03-2013) 

− Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) και 
άρθρο 2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), την ανάθεση στον προµηθευτή «Πολυξένη 
Ταπραντζή», της προµήθειας υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, 
για δύο µήνες, ήτοι µέχρι 30-04-2013, συνολικού ποσού 15.000,00 € και µε τιµή χρέωσης την 
ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας), δεδοµένου ότι ο διενεργηθείς σχετικός ανοιχτός 
διαγωνισµός, καθώς και ο επαναληπτικός αυτού, κατέστησαν άγονοι και δεν έχει ακόµη 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ∆ιαπραγµάτευσης ως προς τα καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο 
κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη) και για λόγους επείγουσας ανάγκης, για την κάλυψη των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα κίνησης και ειδικότερα του µηχανολογικού εξοπλισµού ο 
οποίος παραµένει ακινητοποιηµένος λόγω έλλειψης αυτών, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης 
των συµφερόντων της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω προµηθευτή «Πολυξένη Ταπραντζή», η 
οποία ήταν προµηθευτής της Π.Ε. Άρτας και κατά τον προηγούµενο χρόνο για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, συνολικού 
ποσού 15.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), φορέας 071, ΚΑΕ 9825 & φορέας 072, 
ΚΑΕ 1511. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
η οποία θα ξεκινήσει αµέσως µετά την παροχή της σύµφωνης γνώµης από την  Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων,  λύεται αυτοδικαίως και αζηµίως η σύµβαση που θα 
υπογραφεί µε την προµηθευτή «Πολυξένη Ταπραντζή». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 648/06-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 21410/756/06-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, και µε δεδοµένο ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διαχειριστική 
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περίοδος του 2013, χωρίς ακόµη να έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο αίτηµα 
που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 
Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους 
δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, επανέφεραν το αίτηµά τους, περιλαµβάνοντας 
πλέον και το έτος 2012. Στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/264/13-03-2013) 

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

α/α Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά ∆απάνη (€) 
συµπερ. ΦΠΑ 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής Service 4.000h, επισκευή AC 2.500,00 
2 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Προβολείς οροφής 70,00 
3 ΚΗΙ 1565 Ηµιφορτηγό Επισκευή εµπρός φρένων 130,00 

Αισθητήρας λ, επισκευή κλειδαριών 300,00 
4 ΚΗΙ 1598 Επιβατικό 

Αλυσίδες τροχών 150,00 
5 ΚΗΥ 3685 Επιβατικό Ολική επισκευή ή αντικατάσταση κινητήρα 1.700,00 
6 ΚΥ 6666 Επιβατικό Επισκευή εµπρός ανάρτησης 350,00 

Σύνολο 5.200,00 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας 
και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική 
µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε 
επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 648/06-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 21410/756/06-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως 
αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/265/13-03-2013) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1699 

 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

2.500,00 

∆απάνη για προµήθεια ψυχρού 
ασφαλτοµίγµατος (πίσσας) και διαφόρων 
υλικών (µικροεργαλεία, σωλήνες, γάντια 
,κορδέλες σύµανσης κλπ) του Τµ. Πολιτικής 
Προστασίας  Π.Ε. Άρτας      

072.1723 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & 
ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

386,9 
∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών  για την 
επισκευή  φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της 
∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Ν. Άρτας 

072.1311 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

406,00 
∆απάνη για προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας 

072.0869 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

3.515,49 

∆απάνη για ετήσια συντήρηση  των 
ανελκυστήρων των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας 
καθώς έγκριση δαπάνης για επισκευή  
φωτοτυπικού µηχανήµατος  της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Ν. Άρτας  

ΣΥΝΟΛΟ 6.808,39  

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 

Ορισµός των µελών της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
καταπολέµησης των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του έργου 
καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 30.000,00 
µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 7/171/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
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µειοδότη του προγράµµατος καταπολέµηση κοινών και ανωφελών κουνουπιών, έτους 
2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και καταρτίσθηκε η διακήρυξη (υπ’ αριθµ. 2/2013) του 
διαγωνισµού, µε όρους όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην 
ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 14295/522/15-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και Β) 
συγκροτήθηκε η τριµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία 
θα αποτελείται από τα κάτωθι µέλη µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ως εξής: 1. Ένα µέλος του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’), µε 
τον αναπληρωτή του, 2. Ένα µέλος του κλάδου ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας ή ΤΕ 
Τεχνολόγων Γεωπονίας (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) µε τον αναπληρωτή του και 3. Ένα µέλος 
του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) ή του κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού – Λογιστικού (µε βαθµό Β’, Γ’ ή ∆’) µε τον αναπληρωτή του. 

8. Το αρ. πρωτ. 22746/826/11-03-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προσωπικού & 
Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 22823/840/11-03-2013 στον φάκελο 4/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποία 
αποστέλλεται το Πρακτικό Νο 2/11-03-2013 σχετικά µε τη «Συγκρότηση Επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέµησης των κοινών και ανωφελών 
κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/266/13-03-2013) 

Ορίζει τα µέλη της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέµησης 
των κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, υπαλλήλους 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η οποία είχε συγκροτηθεί µε την αριθµ. 7/171/22-
02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τα µέλη αυτά µε τους αναπληρωτές 
τους, προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας 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 Νο 2/11-03-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής:  

1. ΠΕ Γεωπόνων: Νούσιας Χαράλαµπος,  µε αναπληρωτή τον Ζαραβούτση Θεόδωρο 

2. ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας: Φιλιππίδου Άννα µε αναπληρώτρια 
την Σεϊτανίδου Γιολάνδα.  

3. ΠΕ ∆ιοικητικού–Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού: Τάσιος Παναγιώτης µε 
αναπληρωτή τον Σπυρόπουλο Ηλία. 

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 2  

 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα, την 11η Μαρτίου  2013, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 08:00 

π.µ., στο γραφείο του προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

διενεργήθηκε  δηµόσια κλήρωση για την επιλογή µελών  Επιτροπής παρακολούθησης 

και παραλαβής του έργου της καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για 

το έτος 2013 στην Π.Ε. θεσπρωτίας. 

Η ως άνω διαδικασία διεξήχθη από τον Μπέζα Χριστόφορο, προϊστάµενο ∆/νσης 

∆ιοικητικού Οικονοµικού, παρουσία των υπαλλήλων Μώκου Παναγιώτας και Στέφου 

Ευάγγελου της ιδίας ∆/νσης. 

Στην διαδικασία παρευρέθησαν οι  υπάλληλοι Χρυσικοπούλου Σπυριδούλα, ∆ρίζης 

∆ηµήτριος και Κόκορη Μελίνα. 

 Από την κληρωτίδα στην οποία συµµετείχαν  οι υπάλληλοι της ΠΕΘ κατηγορίας, 

όπως αυτοί ορίζονται στο αρίθµ. 7/2013 θέµα 24ο Πρακτικό Συνεδριάσεως της 

Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, αναδείχθηκαν   µε κλήρωση τα 

ονόµατα των  παρακάτω υπαλλήλων  οι οποίοι θα στελεχώσουν την  επιτροπή ως 

εξής: 

-ΠΕ Γεωπόνων : Νούσια Χαράλαµπο  µε αναπληρωτή τον 

    Ζαραβούτση Θεόδωρο 

-ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας : Φιλιππίδου Άννα µε 

αναπληρώτρια την Σεϊτανίδου Γιολάνδα.  

-ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού: Τάσιο Παναγιώτη µε 

αναπληρωτή τον Σπυρόπουλο Ηλία. 

 

Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΜΩΚΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Ιωαννίνων 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». 

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 ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 21722/1784/11-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 22824/841/11-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην 
εισήγηση, σηµειώνοντας ότι µε την αριθµ.Φ.500/99/Ε5/69516π.ε./24-1-2012 (ΦΕΚ  
238/τ.Β/ 9-2-2012) Κοινές  αποφάσεις των  Υπουργών Εσωτερικών , Οικονοµικών και 
Παιδείας  ∆ια Βίου  Μάθησης & Θρησκευµάτων  εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / 
Π.Ε. Ιωαννίνων  (8)  οκτώ  θέσεις  για  πρακτική  άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  
ειδικοτήτων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/267/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, των κάτωθι αναφερόµενων σπουδαστών ΤΕΙ, ως εξής: 

1. ∆ΗΜΟΥΛΑ  Παναγιώτα του  ∆ηµητρίου, σπουδάστριας του Τµήµατος Τοπογραφίας  του  
ΤΕΙ  Αθήνας, για το χρονικό διάστηµα από 01-04-2013 έως 31-09-2013,  

2. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Χαράλαµπος του  Σωτηρίου, σπουδαστής του Τµήµατος Πολιτικών  
Έργων  Υποδοµής  του  ΤΕΙ  Σερρών, για το χρονικό διάστηµα από 01-04-2013 έως 31-
09-2013,  

3. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Άννα του Αιµίλιου, σπουδάστρια του Τµήµατος Τεχνολογίας   
Πληροφορικής  &  Τηλεπικοινωνιών  του  ΤΕΙ  Ηπείρου, για το χρονικό διάστηµα από 01-
04-2013 έως 31-09-2013 και  

4. ΚΑΤΣΕΝΟΣ Ευάγγελος του Τρύφωνα σπουδαστής του  Τµήµατος Πολιτικών  ∆οµικών  
Έργων του ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας, για το χρονικό διάστηµα από 01-04-2013 έως 31-09-
2013. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 4.225,52 πλέον εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη 
της αµοιβής των ανωτέρω σπουδαστών, για το χρονικό  διάστηµα  από  01-04-2013 έως 31-
09-2013 (ήτοι µηνιαία δαπάνη € 176,08 πλέον εργοδοτική εισφορά) σε βάρος των πιστώσεων 
του  προϋπολογισµού  της Περιφέρειας  Ηπείρου έτους 2013 (Ειδικός  Φορέας 071 ΚΑΕ  
00385). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 
δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην παρούσα 
συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της προκήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού για το έργο 
της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών 
και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού € 
156.995,93 χωρίς ΦΠΑ µε Κωδικό ΟΠΣ: 369409, και συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και της Επιτροπής Παρακολούθησης και 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, 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 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 22779/1185/11-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 22825/842/11-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « ….. Συνοπτικά στοιχεία Έργου Προϋπολογισµός έργου: € 156.995,93 
(χωρίς ΦΠΑ) Πλέον ∆ικαιώµατα Προαίρεσης: € 46.565,98 ( χωρίς ΦΠΑ) Το έργο είναι 
ενταγµένο στο ΕΣΠΑ µε την ΑΠ 151.788/ΨΣ6123-Α2 -- 12/4/2012 απόφαση της ΕΥ∆ ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκλιση. Τα τεύχη δηµοπράτησης εγκρίθηκαν (υπό προϋποθέσεις) από την ΕΥ∆ 
Ψηφιακή Σύγκλιση στις 31/10/2012. µε την ΑΠ 152.791/ΨΣ4462-Β απόφαση. Συνοπτική 
Περιγραφή Το έργο αφορά τη δηµιουργία ενός συστήµατος προώθησης και διακίνησης των 
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αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου και τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης των αγροτών 
και των καταναλωτών. Η εφαρµογή αποτελείται από δυο ξεχωριστές πλατφόρµες: Α. Την 
Πλατφόρµα ενηµέρωσης Β. Την Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων. Η Πλατφόρµα 
ενηµέρωσης αποτελείται από το Τµήµα ενηµέρωσης αγροτών και το Τµήµα ενηµέρωσης πολιτών. 
Η Πλατφόρµα ηλεκτρονικής προώθησης προϊόντων περιέχει δύο υποσυστήµατα, τα οποία θα 
δηµιουργούν τα καταστήµατα Offline Λιανικής Πώλησης προϊόντων και τα καταστήµατα Offline 
Χονδρικής Πώλησης προϊόντων. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του συστήµατος προώθησης και 
διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου µε την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήµατα. Ο παραγωγός θα µπορεί να προωθεί να 
προϊόντα του ο ίδιος χωρίς τη διαµεσολάβηση µεσαζόντων µε άµεσα οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο 
και για τον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη ο καταναλωτής µέσω της πλατφόρµας θα γνωρίσει 
τα Ηπειρώτικα προϊόντα, τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής τους. Επίσης στοχεύει στη δηµιουργία 
µιας πλατφόρµας ενηµέρωσης και πληροφόρησης του αγρότη σε σύγχρονες και βέλτιστες 
πρακτικές αγροτικής παραγωγής και εκµετάλλευσης για να µπορέσει να βελτιώσει τη ποιότητα της 
δουλειάς του. Με την παρούσα εισήγηση σας υποβάλλουµε τους γενικούς και ειδικούς όρους της 
προκήρυξης, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόµενα τεύχη τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Υστέρα από τα παραπάνω σας παρακαλούµε να αποφασίσετε: • 
Την έγκριση των όρων και την σύνταξη της προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών 
Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» • Την συγκρότηση των Επιτροπών ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του διαγωνισµού και Παρακολούθησης και Παραλαβής  του έργου από τα κάτωθι 
µέλη, όπως έχουν προκύψει µετά από την διαδικασία κλήρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 26 
του Ν. 4024/11: Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού :  1. Σακκάς Ευάγγελος, ΠΕ Μηχανικών Η/Υ 
και Πληροφορικής µε βαθµό ∆΄, Π.Ε. Ιωαννίνων, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του, την 
Μπακοπούλου Ευγενία,  ΠΕ ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Β΄,  Π.Ε Ιωαννίνων. 2. Γέροντας 
Αλέξανδρος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων  Μηχανικών µε βαθµό ∆,  Π.Ε. Πρέβεζας µε 
αναπληρωτή του, την Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής µε βαθµό   Ε΄ ,   Π.Ε Ιωαννίνων και 3. 
Κατέρος ∆ηµήτριος, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής µε βαθµό Ε΄, Π.Ε Άρτας µε αναπληρωτή του, 
τον Μάντζιο Στέφανο, ΠΕ  Πληροφορικής  µε βαθµό   ∆΄ , Π.Ε Ιωαννίνων. Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής: 1. Μιλτιάδους Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής µε 
βαθµό Γ΄, Π.Ε Άρτας, µε αναπληρωτή του, τον Ψωµά Γεώργιο, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε 
βαθµό ∆΄, Π.Ε. Άρτας. 2.  Μπασιούκα Κωνσταντινιά, ∆Ε  Πληροφορικής Ειδικότητα χειριστών 
Η/Υ  µε βαθµό ∆΄, Π.Ε Άρτας, µε αναπληρωτή της, τον Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, ΠΕ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού µε βαθµό Γ΄, Π.Ε Άρτας και 3. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, ΠΕ Γεωτεχνικών  µε βαθµό 
∆΄, Π.Ε Άρτας, µε αναπληρωτή του, τον Ψωµά Ευάγγελο, ΠΕ Γεωτεχνικών  µε βαθµό Γ΄, Π.Ε 
Άρτας. Ως γραµµατέα για τις Επιτροπές προτείνουµε τη Ζήση Βασιλική, ειδική σύµβουλο του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Άρτας. Η συγκροτηθείσα, µε την  υπ αριθµ 4/70/ 28-01-2013 απόφασή σας, 
Επιτροπή εξέτασης Εντάσεων – Προσφυγών, να αποτελέσει Επιτροπή εξέτασης  Ενστάσεων- 
Προδικαστικών προσφυγών  και του εν λόγω  διαγωνισµού, σε όλα τα στάδια αυτού.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Χρίστος Παπαβρανούσης, κατέθεσαν την εξής παρατήρηση: «Επισηµαίνουµε και πάλι τοι η 
αξιοποίηση πιστώσεων µέσα από την υλοποίηση προγραµµάτων που ιδιαίτερα περιλαµβάνουν soft 
ενέργειες, επιβάλλεται να είναι ενταγµένες στο συνολικότερο σχεδιασµό της Περιφέρειας και σε 
στοχευµένα ιεραρχηµένες δράσεις.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/268/13-03-2013) 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικά 
συµφερότερη προσφορά, για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή 
Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» 
προϋπολογισµού € 156.995,93 χωρίς ΦΠΑ, ήτοι € 193.105,00 µε ΦΠΑ, πλέον ∆ικαιωµάτων 
Προαίρεσης € 46.565,98 (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ µε Κωδικό ΟΠΣ: 369409, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
22779/1185/11-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 152.791/ΨΣ4462-
Β/31-10-2012 διατύπωση σύµφωνης γνώµης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση, για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου. 
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Σηµειώνεται ότι το έργο είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ, µε την ΑΠ 151.788/ΨΣ6123-Α2--12/4/2012 
απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, και αφορά στη δηµιουργία Α) µιας 
πλατφόρµας ενηµέρωσης των αγροτών και των καταναλωτών που αποτελείται από το Τµήµα 
ενηµέρωσης αγροτών και το Τµήµα ενηµέρωσης πολιτών και Β) ενός συστήµατος ηλεκτρονικής 
προώθησης και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου, που περιέχει δύο υποσυστήµατα, 
τα οποία θα δηµιουργούν τα καταστήµατα Offline Λιανικής Πώλησης προϊόντων και τα καταστήµατα 
Offline Χονδρικής Πώλησης προϊόντων. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση του συστήµατος προώθησης 
και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων της Ηπείρου µε την χρήση νέων τεχνολογιών ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν πολλά από τα υπάρχοντα προβλήµατα. Ο παραγωγός θα µπορεί να προωθεί να 
προϊόντα του ο ίδιος χωρίς τη διαµεσολάβηση µεσαζόντων µε άµεσα οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για 
τον τελικό καταναλωτή. Από την άλλη ο καταναλωτής µέσω της πλατφόρµας θα γνωρίσει τα Ηπειρώτικα 
προϊόντα, τον τρόπο και τον τόπο παραγωγής τους. Επίσης στοχεύει στη δηµιουργία µιας πλατφόρµας 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης του αγρότη σε σύγχρονες και βέλτιστες πρακτικές αγροτικής 
παραγωγής και εκµετάλλευσης για να µπορέσει να βελτιώσει τη ποιότητα της δουλειάς του. 

Β. Συγκροτεί τις Επιτροπές ∆ιενέργειας του διαγωνισµού & αξιολόγησης των προσφορών και 
Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου, για τον ανωτέρω ανοικτό διεθνή διαγωνισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 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 11-03-
2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Ι. Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού & αξιολόγησης των προσφορών 

1. Σακκάς Ευάγγελος, ΠΕ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής µε βαθµό ∆΄, Π.Ε. Ιωαννίνων, ως 
Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του, την Μπακοπούλου Ευγενία, ΠΕ ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Β΄,  
Π.Ε Ιωαννίνων. 

2. Γέροντας Αλέξανδρος, ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων  Μηχανικών µε βαθµό ∆, Π.Ε. Πρέβεζας 
µε αναπληρωτή του την Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής µε βαθµό   Ε΄ , Π.Ε. Ιωαννίνων και 

3. Κατέρος ∆ηµήτριος, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής µε βαθµό Ε΄, Π.Ε. Άρτας µε αναπληρωτή του 
τον Μάντζιο Στέφανο, ΠΕ  Πληροφορικής  µε βαθµό ∆΄ , Π.Ε. Ιωαννίνων.  

ΙΙ. Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου 

1. Μιλτιάδους Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής µε βαθµό Γ΄, Π.Ε. Άρτας, µε αναπληρωτή του 
τον Ψωµά Γεώργιο, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων µε βαθµό ∆΄, Π.Ε. Άρτας. 

2. Μπασιούκα Κωνσταντινιά, ∆Ε Πληροφορικής Ειδικότητα χειριστών Η/Υ  µε βαθµό ∆΄, Π.Ε. Άρτας, 
µε αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Γ΄, Π.Ε. 
Άρτας και  

3. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, ΠΕ Γεωτεχνικών  µε βαθµό ∆΄, Π.Ε. Άρτας, µε αναπληρωτή του τον 
Ψωµά Ευάγγελο, ΠΕ Γεωτεχνικών  µε βαθµό Γ΄, Π.Ε Άρτας. 

Γραµµατέας των ανωτέρω Επιτροπών, ορίζεται η Ζήση Βασιλική, ειδική σύµβουλος του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Άρτας 

Σηµειώνεται ότι η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 4/70/28-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του 
Ν. 3886/2010, θα αποτελέσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών του ως άνω 
διαγωνισµού, σε όλα τα στάδια αυτού. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                  Ιωάννινα,  11-3-2013         
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                         

 
  

                                     ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  
                   ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ  
για την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού  για την επιλογή του αναδόχου της πράξης   
« Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των 
Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου » και για την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του έργου. 

 
 Σήµερα στις  11-3-2013 παρουσία των : 
1. Καλογήρου Αθανάσιου, Προϊστάµενο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού   
2.Ευανθίας Βόσιου, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και  
3.Γιαννούση Πηνελόπης, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  
       ∆ιεξήχθη η κλήρωση των  τακτικών  και των αναπληρωµατικών µελών για τη 
συµµετοχή τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού για την επιλογή του αναδόχου 
της πράξης   «Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης 
των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου » και για την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 και την 
εγκύκλιο ∆ΙΣΚΠΟ / Φ. 18/οικ.21700/19-9-2012 του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
       Η κλήρωση των προσώπων έγινε από τις αντίστοιχες καταστάσεις των διαπιστωτικών 
πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011και 
ειδικότερα περιορίστηκε,  λόγω της ιδιαιτερότητας  του έργου και του τόπου διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, σε  υπαλλήλους της  ∆νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και της ∆/νσης 
∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και υπαλλήλους των Περιφερειακών  
Ενοτήτων  Άρτας και Πρέβεζας. 
        Για την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κληρώθηκαν, ως τακτικά µέλη µε την  
εξής σειρά οι: 
α. Σακκάς Ευάγγελος, ΠΕ Μηχανικών (Η/Υ και Πληροφορικής) µε βαθµό ∆΄, Π.Ε 
Ιωαννίνων 
β. Γέροντας Αλέξανδρος, ΠΕ  Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων) µε βαθµό ∆΄, 
Π.Ε Πρέβεζας 
γ. Κατέρος ∆ηµήτριος, ΠΕ  Μηχανικών (Πληροφορικής) µε βαθµό  Ε΄,   Π.Ε Άρτας και   

ως αναπληρωµατικά µέλη οι : 

α. Μπακοπούλου Ευγενία,  ΠΕ ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Β΄,  Π.Ε Ιωαννίνων 
β. Βλάχου Ελένη, ΠΕ Πληροφορικής µε βαθµό   Ε΄ ,   Π.Ε Ιωαννίνων 
γ. Μάντζιος Στέφανος ,ΠΕ  Πληροφορικής  µε βαθµό   ∆΄ ,  Π.Ε Ιωαννίνων 
 
      Για την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κληρώθηκαν, ως τακτικά µέλη µε 
την εξής σειρά οι : 
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α. Μιλτιάδους Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών (Πληροφορικής) µε βαθµό Γ΄, Π.Ε Άρτας. 
β. Μπασιούκα Κωνσταντινιά, ∆Ε  Πληροφορικής Ειδικότητα χειριστών Η/Υ  µε βαθµό ∆΄, 

Π.Ε Άρτας. 
 γ.Τζουµάκας Κωνσταντίνος, ΠΕ Γεωτεχνικών  µε βαθµό ∆΄, Π.Ε Άρτας και  

 
και ως αναπληρωµατικά µέλη οι :   

 
α.  Ψωµάς Γεώργιος, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων  µε βαθµό ∆΄, Π.Ε Άρτας 
β. Κωνσταντίνος ∆ηµήτριος, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Γ΄, Π.Ε Άρτας       
γ. Ψωµάς Ευάγγελος, ΠΕ Γεωτεχνικών  µε βαθµό Γ΄, Π.Ε Άρτας. 

            
 
                                                                                                    Ιωάννινα  11-3-2013 
 

                                                                                                             Η Επιτροπή 
Ε.∆.                                                                                                   
1. Αρχείο                                                                                 1. Καλογήρου Αθανάσιος 
2. Φ. ∆ιαγωνισµού 

                                                                                                       
                                                                                                 2. Ευανθία Βόσιου 
 
 
                                                                                                 3. Γιαννούση Πηνελόπη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου», αναδόχου εταιρείας «Α. Λίτου 
– Γ. Γκέκας Ο.Ε.», µέχρι την 14-06-2013.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 23162/2207/12-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 23231/846/12-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 12-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 14-
06-2013 για τους λόγους που αναφέρει σ΄ αυτή. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, σηµειώνει 
ότι απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου, για την  
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εκτέλεση των τελικών συγκεντρωτικών εργασιών οι οποίες δεν εκτελέσθηκαν  λόγω των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή το περασµένο χρονικό 
διάστηµα. Εποµένως απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας για τη συνέχιση των 
εργασιών και για το κλείσιµο του φακέλου της  εργολαβίας.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/269/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών παγοδροµίου», αναδόχου εταιρείας «Α. Λίτου – Γ. Γκέκας 
Ο.Ε.», µέχρι την 14-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσορράχης», 
αναδόχου Έντυ Ράφτη, µέχρι την 19-07-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 17415/1608/12-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 23233/847/12-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 25-02-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσµίας, µέχρι την 19-07-2013, 
λόγω των συνεχόµενων βροχοπτώσεων και των κακών καιρικών συνθηκών που 
επικρατούν στην περιοχή κατά την διάρκεια του χειµώνα και δεδοµένου ότι οι 
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προγραµµατισµένες εργασίες του έργου αφορούν εργασίες υπαίθρου και κυρίως εργασίες 
αντικατάστασης στεγών. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 50% των εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 9/270/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αθανασίου Χρυσορράχης», αναδόχου Έντυ 
Ράφτη, µέχρι την 19-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το 
εξής σκεπτικό: «Θεωρούµε ότι από κακό προγραµµατισµό, έργα όπως αυτό, έχουν 
συµπληρώσει τρία χρόνια και ακόµη βρίσκονται σε πολύ µικρό ποσοστό ολοκλήρωσης (50%). 
Η επίκληση λόγων όπως τα καιρικά φαινόµενα, δεν αρκούν. Πρέπει ανάλογες περιπτώσεις να 
αντιµετωπισθούν µε σοβαρό προγραµµατισµό, ο οποίος πρέπει να συµφωνηθεί και να 
τηρηθεί χωρίς να αναπαράγεται το φαινόµενο ανάληψης υποχρεώσεων που θέτουν κάθε 
φορά την Περιφέρεια αλλά και τους αναδόχους σε κατάσταση οµηρίας.». 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, δεδοµένου ότι για 
την κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση 
έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση 
πλέον της Περιφέρειας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου κ. Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-05-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 20810/1997/12-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 23235/848/12-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 05-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω των 
κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το πρώτο τρίµηνο του 2013. Η ∆/νουσα το 
έργο Υπηρεσία, δεδοµένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται στην αίτησή του ο 
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ανάδοχος, εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
µέχρι 31-05-2013, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, τόνισαν ότι είναι η τελευταία παράταση για την οποία 
συµφωνούν να χορηγηθεί, λόγω καιρικών φαινοµένων. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 9/271/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», αναδόχου Ιωάννη Κορτζή Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-05-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν ήδη δοθεί άλλες δύο παρατάσεις, και θα έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/12-03-2013 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για 
την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 7/181/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013 προϋπολογισµού € 
45.000,00 µε ΦΠΑ και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη 
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χαµηλότερη τιµή, µε όρους όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 82000/2989/13-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Το αριθµ. πρωτ. 23144/747/12-03-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 23215/845/12-03-
2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το Πρακτικό Ι/12-03-2013 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος. 

Στο ως άνω Πρακτικό Ι/12-03-2013 της Επιτροπής, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την 

αρ. πρωτ: 17274/557/22-02-2013 διακήρυξη, µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην 

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας» (αρ. διακήρυξης: 1/2013).  

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 12η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στα 

γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 

για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-2012 απόφαση 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 

σύµφωνα µε την αρ. 1/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 17274/557/22-02-2013), 

µε τίτλο: «Καταπολέµηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας». 

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2)   Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθµησε τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια 

παρουσία των διαγωνιζοµένων προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής τους, 

ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Από τους διαγωνιζόµενους κατατέθηκαν τα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1 ΤΖΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 Αριθµ: 443396 
 Ποσού: 2.250,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

 
2 

ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ-ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.» 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
 Αριθµ: 448701 484-8 
 Ποσού: 2.250,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 
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 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόµενα από την αρ. 1/2013 διακήρυξη, δικαιολογητικά.   

2.  Τεχνικές προδιαγραφές 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων 

προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται 

στο Παράρτηµα Α΄ της ανωτέρω διακήρυξης. Η επιτροπή µετά τον παραπάνω έλεγχο κρίνει 

αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν 

τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τις προσφερόµενες υπηρεσίες. 

3.   Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών και τεχνικών 

προδιαγραφών, η επιτροπή αποφάσισε να προβεί στην παρούσα συνεδρίαση και στην εξέταση 

των οικονοµικών προσφορών, καταγράφοντάς αυτές ως ακολούθως: 

α. Οικονοµική προσφορά του ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, µε ποσό προσφοράς 44.280,00 ευρώ  

µε Φ.Π.Α. 

β. Οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.», µε ποσό προσφοράς 44.649,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κρίνει τις υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές και προτείνει: 

   Την ανάδειξη ως προσωρινού µειοδότη για την υλοποίηση του έργου, του ΤΖΙΜΑ ΣΠ. 

ΘΩΜΑ,  µε συνολικό ποσό προσφοράς 44.280,00 ευρώ µε ΦΠΑ.        

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

υποβάλλεται στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/272/13-03-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/12-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013, 
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7) η 
Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των προσφορών που 
κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ήτοι των α) ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ και β) της εταιρείας ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ 
ΑΝΝΑ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ο.Ε.», από τον οποίο προέκυψε 
ότι κατέθεσαν όλα τα προβλεπόµενα από την αριθµ. 1/2013 διακήρυξη δικαιολογητικά, 
προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών, προκειµένου να 
ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα 
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Α΄ της διακήρυξης. Μετά τον έλεγχό τους, η Επιτροπή έκρινε αποδεκτές τις τεχνικές 
προσφορές των διαγωνιζόµενων, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις της διακήρυξης για τις προσφερόµενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
προέβη στην αποσφράγιση και εξέταση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων 
στο διαγωνισµό, και αφού τις έκρινε αποδεκτές, εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού 
µειοδότη για την υλοποίηση του έργου, του ΤΖΙΜΑ ΣΠ. ΘΩΜΑ, µε συνολικό ποσό προσφοράς 
€ 44.280,00 µε ΦΠΑ. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Ι/12-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
για την εκτέλεση του έργου «Καταπολέµηση κουνουπιών Π.Ε. Πρέβεζας», για το έτος 2013, 
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ, αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης για την 
υλοποίηση του ανωτέρω έργου, ο ΤΖΙΜΑΣ ΣΠ. ΘΩΜΑΣ, µε συνολικό ποσό προσφοράς € 
44.280,00 µε ΦΠΑ. 

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσει ο προσωρινός 
µειοδότης, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

∆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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, και 
της ειδικής συµβούλου Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 19 έως 21-03-2013 για 
υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 22459/112/11-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 22861/843/12-03-2013 στον φάκελο 4/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, κ. Ιωάννου Ευστρατίου καθώς και της Ειδικής Συµβούλου κας Βρεττού 
Ευσταθίας, στην Αθήνα προκειµένου να παραβρεθούν σε προγραµµατισµένες 
συναντήσεις: α) στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) 
στο Τ.ΕΘ.Α. (Ταµείο Εθνικής Άµυνας), γ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
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Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και δ) µε τον κ.Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του ∆.Σ. του 
σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/273/13-03-2013) 

Α) Εγκρίνει τη µετακίνηση του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 19 έως 21/03/2013 προκειµένου να παραβρεθεί σε προγραµµατισµένες 
συναντήσεις: α) στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, β) 
στο Τ.ΕΘ.Α. (Ταµείο Εθνικής Άµυνας), γ) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και δ) µε τον κ.Σταύρο Μπένο, Πρόεδρο του ∆.Σ. του 
σωµατείου «∆ΙΑΖΩΜΑ», καθώς και τη δαπάνη ποσού € 200,00 για την κάλυψη των εξόδων 
διαµονής, ηµερήσιας και χιλιοµετρικής αποζηµίωσης σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0716 και  

Β) Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ειδικής Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, 
Βρεττού Ευσταθίας, στην Αθήνα, από 19 έως 21/03/2013 προκειµένου να παραβρεθεί, µαζί µε 
τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, στις ανωτέρω προγραµµατισµένες συναντήσεις, καθώς 
και τη δαπάνη ποσού € 200,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, σε βάρος των 
πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας), Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0711. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 9/2013 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 δεκατρείς (13) του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 22695/837/11-03-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.        

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

α) Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει στην 
παρούσα συνεδρίαση, λόγω απουσίας του Προέδρου, Αλέξανδρου Καχριµάνη, Περιφερειάρχη 
Ηπείρου 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αυγέρη Ιωάννη, Προϊσταµένου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για την συµµετοχή του σε 
σύσκεψη – σεµινάριο για το Νέο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Κτηνιατρικής (Καταγραφή Ζωικού Κεφαλαίου – ΖΥΠ), που διοργανώνει το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 11-03-2013 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 22918/731/12-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
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23056/844/12-03-2013 στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση µετακίνησης του Αυγέρη Ιωάννη, Προϊσταµένου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για την συµµετοχή του σε σύσκεψη – 
σεµινάριο για το Νέο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής (Καταγραφή 
Ζωικού Κεφαλαίου – ΖΥΠ), που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, στις 11-03-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

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. 22918/731/12-03-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του Αυγέρη Ιωάννη, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 04-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 9/274/13-03-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αυγέρη Ιωάννη, Προϊσταµένου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα, για την συµµετοχή του σε σύσκεψη – 
σεµινάριο για το Νέο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Κτηνιατρικής (Καταγραφή 
Ζωικού Κεφαλαίου – ΖΥΠ), που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, στις 11-03-2013 καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 320,48 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας),  
ΚΑΕ 0711. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Περιφερειακός Σύµβουλος    1. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

        2. Καραµπίνας Ιωάννης, 

  3. Πλιάκος Μιχαήλ, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Παπαβρανούσης Χρίστος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕ2Π7Λ9-ΓΕ4


