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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(απάλειψη κειμένου που τέθηκε εκ παραδρομής)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 22  ο  
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης γηπέδου μπάσκετ, μετά τις 
αποχετεύσεις των νερών, στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Πέτα», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.».

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1333/26-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  26858/874/03-05-04-2011  στον  φάκελο  4/2011  εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι  ο 1ος  ΑΠΕ  συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 και παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και περιλαμβάνει την ανάλωση των 
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απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης ή 
από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής του 
έργου.  Επίσης δεν θίγεται η πληρότητα και ποιότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα 
εργασιών,  δεν  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές  και  δεν  προκαλείται  αύξηση  της 
δαπάνης  του  έργου.  Το  1ο ΠΚΤΜΝΕ  περιλαμβάνει  μία  (1)  νέα  εργασία  και  ήταν 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/263/05-05-2011)

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας, 
που  χρηματοδοτείται  από  πιστώσεις  του  Προγράμματος  Κ.Α.Π.  με  τίτλο  «Επείγουσες 
εργασίες αποκατάστασης γηπέδου μπάσκετ, μετά τις αποχετεύσεις των νερών, στον αύλειο 
χώρο  του  Γυμνασίου  Πέτα»,  αναδόχου  εταιρείας  «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  &  ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  Ο.Ε.»  συνολικής  δαπάνης  €  29.400,00  με  ΦΠΑ,  όσο  και  η  συμβατική 
δαπάνη, όπως συντάχθηκαν από Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

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

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος


