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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/03-04-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τρεις (03) του µηνός Απριλίου 
του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε 
την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη 
από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος  

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
29760/1059/01-04-2013 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. Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το ∆’ τρίµηνο έτους 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

2. Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έτος 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

3. Έγκριση ∆ιενέργειας ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3389/2005 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης), για το 
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έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Εθνικής 
Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Κλειστό και περιοχή Αθαµανίου», προϋπολογισµού  € 
57.000,00 µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης, λόγω ανωτέρας βίας και κατεπείγοντος, των εργασιών του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουµενίτσας στη θέση 
Λυγιά», προϋπολογισµού € 73.000,00 µε αναθεώρηση και ΦΠΑ. 

6. Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου, στα πλαίσια του Υποέργου 
«Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ», του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας – Β΄ Φάση» µε Κ.Α.2009ΕΠ01880025. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Σερβιανών» 
αναδόχου Αριστοτέλη Κιτσάκη, µέχρι την 20-06-2013. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς 
∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων» αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ 
Α.Ε.», µέχρι την 15-07-2013. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου κολυµβητηρίου Μετσόβου» 
αναδόχου εταιρείας «Σταλίκας Μ. – Σταλίκας Β. Ο.Ε.», µέχρι την 15-06-2013. 

10. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων και 
την αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, 
βάσει της αριθµ. 12997/582/11-02-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, και της αριθµ. 8/205/04-03-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

11. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση καταπτώσεων-
καθιζήσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων–Άρτας–Πρέβεζας, λόγω των έντονων 
καιρικών φαινοµένων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, 
βάσει της αριθµ. 17276/781/22-02-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της 
αριθµ. 9/241/26-03-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

12. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/20-03-2013 της επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και 
υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράµµιση του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 
60.000,00 πλέον ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

13. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής παραλαβής του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης 
του ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισµού € 9.840,00 µε ΦΠΑ.  

14. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, για την 
ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτών τροφίµων (ειδών διατροφής) για τις 
ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ιωαννίνων (πρώην Οργανισµός Εργατικής Εστίας), 
για την περίοδο 2013-2014. 

15. Έγκριση συµµετοχής στο Συνέδριο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και έγκριση των 
σχετικών δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

16. Έγκριση µετακίνησης του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Χαλκίδα, για την  συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα την 
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πτηνοτροφία, που διοργανώνει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλµονελλών 
(Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας του ΥΠΑΑΤ, στις 10-04-2013, και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  

17. Έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της προκήρυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα «∆ιάθεση νέων επαγγελµατικών αδειών πωλητών για τις 
λαϊκές αγορές Πεντέλης και Σεισµοπλήκτων του ∆ήµου Ιωαννιτών» σε µία τοπική και σε 
µία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα.  

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

19. Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, β) της µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και γ) της µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένστασης 
του κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 γνωµοδότησης του Γραφείου Νοµικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. πρωτ. 27032/221/26-03-2013 
γνωµοδότησης του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.  

20. Έγκριση των πρακτικών Νο1/15-03-2013, Νο2/19-03-2013 και Νο3/27-03-2013 της 
Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του προγράµµατος 
καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 
2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

21. Έγκριση λύσης της από 07-09-2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του 
Σωτηρίου Γεωργούλη, ως Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της 
ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-
ITALY 2007-2013. 

22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής 
Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: 
Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού 
παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013  

23. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της 
Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

24. Έγκριση µετακίνησης του κ. Σπύρου Οικονοµίδη, υπαλλήλου του τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 08 
έως 12-04-2013, για την  συµµετοχή του στο επιµορφωτικό σεµινάριο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ της Πράξης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011 – 2015» 
του Ε. Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

25. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκπαιδευτικού σεµιναρίου από την Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας. 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», αναδόχου 
Κ/Ξ  «Ν. ΚΑΣΣΑΒΟΣ - Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», µέχρι την 25-08-2013. 
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27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», 
αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ, µέχρι την 22-07-2013. 

28. Έγκριση µετακίνησης της ειδικής συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας 
Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 03 έως 05-04-2013 προκειµένου να παρευρεθεί σε 
προγραµµατισµένη συνάντηση στο Τ.Ε.Θ.Α. (Ταµείο Εθνικής Άµυνας) και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

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

30. Έγκριση του Πρακτικού Ι/29-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 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 

31. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 12-03-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση 
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», προϋπολογισµού € 135.000,00 µε ΦΠΑ.  

32. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 15-03-2013 επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

33. Έγκριση µετακίνησης της Ιωάννας Αναγνωστοπούλου, Επόπτριας ∆ηµ. Υγείας  του 
κλάδου Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, στην Αθήνα, προκειµένου να  συµµετάσχει  
σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ 
(HACCP AUDITING) που οργανώνει ο ΕΦΕΤ από 01-04-2013 έως 05-04-2013 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

34. Έγκριση του Πρακτικού Ι/29-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2013, 
στην Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

35. Έγκριση του Πρακτικού Ι/26-03-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών Μελανών 
Εκτυπωτών - FAX και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π. Ε. 
Άρτας. 

36. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, για την 
ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτών τροφίµων (ειδών διατροφής) για τις 
ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθµού Άρτας, για την περίοδο 2013-2014. 

37. Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Άρτας. 

38. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή από 14-03-2013, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 24752/1095/15-03-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
για την αποκατάσταση της βατότητας (άρση καταπτώσεων και καθιζήσεων) σε ορεινές 
περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων την  από τα έντονα καιρικά φαινόµενα. 

39. Απόφαση επί της από 21-01-2013 ένστασης της κατασκευαστικής Κοιν/ξίας «ΙΘΑΚΗ 
Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε», αναδόχου του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε) και του 4ου Πρωτοκόλλου Καθορισµού Τιµών Μονάδος  Νέων Εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως συντάχθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η. και τα οποία υπογράφηκαν µε 
επιφύλαξη την 21-01-2013 από τον νόµιµο εκπρόσωπο της αναδόχου. 

40. Έγκριση του αριθµ. 4/01-04-2013 Πρακτικού (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και 
προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 
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Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών 
της, δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και 
λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των επιµέρους δράσεων των 
Οµάδων Ενεργειών III και IV, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε αντικείµενο την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα στο Πλαίσιο του Έργου: 
«∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / Cross-border Network 
for the Promotion of Wine Products», µε το ακρωνύµιο  «WINENET», που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία  2007-
2013. 

2. Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της Οµάδας Ενεργειών II – 
Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού στη 
∆ιασυνοριακή περιοχή, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε αντικείµενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου 
«∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / Cross-border Network 
for the Promotion of Wine Products», µε το ακρωνύµιο  «WINENET», που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία  2007-
2013.  

3. Συµπλήρωση της αριθµ. 9/268/13-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των προσφορών, 
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. 

4. Έγκριση µετακίνησης του Σπυρίδωνος ∆ηµητρίου του Βασιλείου, υπαλλήλου του 
Τµήµατος ∆ιά Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην  Αθήνα, 
για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα µε τίτλο «Η ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο 
ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ», που διοργανώνει η Περιφέρεια ∆υτικής 
Ελλάδας την 5η Απριλίου 2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

5. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στη Αθήνα, 
από 4 ως 5  Απριλίου 2013, σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 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 26-03-
2013 συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το ∆’ τρίµηνο έτους 2012 και υποβολή της στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 28445/2259/28-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αριθµ. πρωτ. 28719/1031/28-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
η Υπηρεσία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010, της αριθµ. 
40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί καθορισµού των στοιχείων 
που περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού των 
∆ήµων και Περιφερειών» (ΦΕΚ 2007/Β), του άρθρου 4, παρ.5 του Π.∆. 113/2010 και  του 
αριθµ. 2/92055/0026/20-12-12 έγγραφου του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους «Περί 
ανατροπών και αναλήψεων υποχρέωσης» υποβάλλει την έκθεση αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων Περιφέρειας Ηπείρου για το ∆’ τρίµηνο του 
2012, η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τα πρότυπα των υποδειγµάτων 4 και 5 που ορίζει 
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η απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις Περιφέρειες. Στην εισήγηση  
επισυνάπτονται οι πίνακες των αποτελεσµάτων και παρουσιάζονται συνοπτικά τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων, µε τις εξής παρατηρήσεις:  

«… Ειδικότερα: 

Όσον αφορά τον πίνακα εξόδων: 
• Στην στήλη Προϋπολογισµός αναφέρεται το ποσό του Προϋπολογισµού εξόδων της 

Περιφέρειας Ηπείρου µαζί µε τις αναµορφώσεις,  
• Στην στήλη ∆εσµευθέντα περιλαµβάνονται οι δεσµεύσεις σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 
113/10 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»). Οι δεσµεύσεις εµφανίζονται 
αρνητικές γιατί σε εφαρµογή της παρ.5 του άρθρου 4 του παραπάνω π.δ. «οι 
αναλήψεις υποχρέωσης που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει για οποιαδήποτε 
λόγο (µαταίωση της δαπάνης, δέσµευση πίστωσης µεγαλύτερου ύψους) ανατρέπονται 
λογιστικά µέχρι το τέλος του οικ. Έτους µε σχετικές ανακλητικές αποφάσεις του 
διατάκτη, και µε αρνητικές εγγραφές τόσο στο µητρώο δεσµεύσεων του Φορέα όσο και 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και 
αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις.» Σύµφωνα δε µε το αρίθ. 2/92055/0026/20-12-
2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. η ανατροπή των υποχρεώσεων έπρεπε να γίνει µέχρι 
31/12/2012. 

• Στην στήλη Τιµολογηθέντα περιλαµβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία 
κωδικού) για τις οποίες  έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωµής για το αντίστοιχο χρονικό 
διάστηµα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία, 

• Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι 
οποίες έχουν ενταλµατοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, 

• Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για τις 
οποίες οι Ταµειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή κατά το χρονικό 
διάστηνα 1/10/2012 έως 31/12/2012. …». 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της 
έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το ∆’ τρίµηνο έτους 2012, όπως υποβλήθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/320/03-04-2013) 

− Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 
της Περιφέρειας Ηπείρου για το ∆’ τρίµηνο έτους 2012, ως η εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής, και  

− Την υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρ. 268 παρ. 10 
του Ν. 3852/2010. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, Περιφερειακοί Σύµβουλοι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, οι οποίοι 
καταψηφίζουν την Έκθεση, σηµειώνοντας τα εξής: «Με την έκθεση αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το τελευταίο τρίµηνο του 
2012, κλείνει ο προϋπολογισµός του έτους 2012, χωρίς ουσιαστικά να έχει γίνει ουσιαστική 
αποτίµηση των δεδοµένων, και πολύ περισσότερο, χωρίς να µπορούν να εξαχθούν 
συµπεράσµατα για την πορεία εκτέλεσης, τόσο συνολικά, όσο και ανά Περιφερειακή 
Ενότητα.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, Περιφερειακός Σύµβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κ. Κων/νος Κωτσαντής, και κατέθεσε την άποψή του επί του 
θέµατος, η οποία έχει ως εξής: «Και για το κλείσιµο του προϋπολογισµού του έτους 2012, 
µε την παρούσα Έκθεση για το ∆’ τρίµηνο, ισχύουν οι εκτιµήσεις της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
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ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που υποστήριξε ότι η πτώχευση των λαϊκών στρωµάτων 
υλοποιείται και µέσα από τις Περιφέρειες. Περικόπτουν πιστώσεις που είναι απαραίτητες για 
την κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων, οι επενδύσεις για 
έργα αναγκαία (π.χ. αντιπληµµυρικά, προστασίας σχολικής στέγης, παιδικών σταθµών, 
συγκοινωνιακά, υποδοµών κλπ) µηδενίζονται και συνολικά προωθείται η στρατηγική για 
εξυπηρέτηση της µεγαλύτερης κερδοφορίας του κεφαλαίου και της ανταγωνιστικότητας και 
µέσω της Περιφερειακής ∆ιοίκησης.». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012 

 
Στα πλαίσια που ορίζουν οι διατάξεις: 

• Του άρθρου 268 του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) 

• Της αρίθµ.: 40038/9-9-2011 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί 
καθορισµού των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων 
εκτέλεσης Προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών.» (ΦΕΚ 2007/Β), 

• Του άρθρου 4, παρ.5 του π.δ. 113/10, 
• Του αρίθ.: 2/92055/0026/20-12-12 έγγραφου του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους «περί 

ανατροπών και αναλήψεων υποχρέωσης» 
σας  υποβάλλουµε έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων 
Περιφέρειας Ηπείρου για το ∆΄ τρίµηνο του 2012. 
  Η σύνταξη της έκθεσης έγινε σύµφωνα µε τα πρότυπα των υποδειγµάτων 4 και 5 που ορίζει η 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  και έχει συνοπτικά ως εξής: 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ   
Περίοδος 1/10/2012 έως 31/12/2012 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ % ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ % 

1 2 2/1 3 3/1 3/2 
95.497.014,00 25.097.639,42 0,26 25.097.639,42 0,26 1,00 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ 
Περίοδος 1/10/2012  έως 31/12/2012 

Πρ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 
1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

108.112.684,00 -12.839.229,73 -8,42 16.991.346,43 0,16 12.504.788,73 12.545.015,64 0,12 0,74 
 

Ειδικότερα: 
Όσον αφορά τον πίνακα εξόδων: 

• Στην στήλη Προϋπολογισµός αναφέρεται το ποσό του Προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου µαζί µε τις αναµορφώσεις,  

• Στην στήλη ∆εσµευθέντα περιλαµβάνονται οι δεσµεύσεις σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου ανά κατηγορία κωδικού (π.δ. 
113/10 «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»). Οι δεσµεύσεις εµφανίζονται 
αρνητικές γιατί σε εφαρµογή της παρ.5 του άρθρου 4 του παραπάνω π.δ. «οι αναλήψεις 
υποχρέωσης που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν µέρει για οποιαδήποτε λόγο 
(µαταίωση της δαπάνης, δέσµευση πίστωσης µεγαλύτερου ύψους) ανατρέπονται 
λογιστικά µέχρι το τέλος του οικ. Έτους µε σχετικές ανακλητικές αποφάσεις του 
διατάκτη, και µε αρνητικές εγγραφές τόσο στο µητρώο δεσµεύσεων του Φορέα όσο και 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και 
αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις.» Σύµφωνα δε µε το αρίθ. 2/92055/0026/20-12-
2012 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. η ανατροπή των υποχρεώσεων έπρεπε να γίνει µέχρι 
31/12/2012. 
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• Στην στήλη Τιµολογηθέντα περιλαµβάνεται το σύνολο των δαπανών (ανά κατηγορία 
κωδικού) για τις οποίες  έχει εκδοθεί ο τίτλος πληρωµής για το αντίστοιχο χρονικό 
διάστηµα και έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά στην υπηρεσία, 

• Στην στήλη Ενταλθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) οι 
οποίες έχουν ενταλµατοποιηθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, 

• Στην στήλη Πληρωθέντα περιλαµβάνονται οι δαπάνες (ανά κατηγορία κωδικού) για 
τις οποίες οι Ταµειακές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει αντίστοιχη επιταγή κατά το χρονικό 
διάστηνα 1/10/2012 έως 31/12/2012. 

 
 
                                                                                                Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ∆/ΝΣΗΣ 
                                                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 
                                                                                                   ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
        

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ ∆΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

     Περίοδος 1/10/2012 έως 31/12/2012 

K.A.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 

    1 2 2/1 3 3/1 3/2 

0000 Επιχορηγήσεις 22.858.135,00 2.689.768,39 0,12 2.689.768,39 0,12 1,00 

1000 Φόροι, Τέλη και ∆ικαιώµατα υπέρ ν.π.δ.δ. 28.813.602,00 17.270.313,88 0,60 17.270.313,88 0,60 1,00 

2000 Ασφαλιστικές εισφορές             

3000 Έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα 92.206,00 28.575,85 0,31 28.575,85 0,31 1,00 

4000 
Προσαυξήσεις,πρόστιµα,χρηµατικές ποινές & 
παράβολα 767.912,00 11.990,71 0,02 11.990,71 0,02 1,00 

5000 Λοιπά έσοδα 57.464,00 7.465,88 0,13 7.465,88 0,13 1,00 

6000 Έκτακτα έσοδα   8.316,58   8.316,58   1,00 

7000 Έσοδα από ∆άνεια             

8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη             

9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λπ. Για επενδύσεις 42.907.695,00 5.081.208,13 0,12 5.081.208,13 0,12 1,00 

  Σύνολα εσόδων 95.497.014,00 25.097.639,42 0,26 25.097.639,42 0,26 1,00 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ          
           

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 
           

       Περίοδος 1/10/2012 έως 31/12/2012 

K.A. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ Προϋπ/σµός ∆εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 

    1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 

0000 Πληρωµές για υπηρεσίες 27.662.009,00 -537.252,66 -51,49 4.738.061,37 0,17 4.068.013,29 4.082.308,69 0,15 0,86 

1000 
Προµήθειες αγαθών & κεφαλαιακού 
εξοπλισµού 2.539.003,00 -164.768,36 -15,41 272.152,96 0,11 344.723,86 352.818,80 0,14 1,30 

2000 Πληρωµές µεταβιβαστικές 3.104.731,00 103.191,51 30,09 426.484,13 0,14 346.777,33 346.777,33 0,11 0,81 

3000 
Πληρωµές που αντικρίζ.από 
πραγµατοπ. έσοδα  16.130,00     563,00 0,03 563,00 563,00 0,03 1,00 

5000 
∆απάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες 
κατηγορίες 1.376.112,00 39.510,83 34,83 212.650,54 0,15 221.377,19 228.330,95 0,17 1,07 

6000 
Κίνηση κεφαλαίων (από κώδικα 
ν.π.δ.δ.) 200.000,00 -9.978,68 -20,04 45.805,48 0,23 61.465,44 61.465,44 0,31 1,34 

7000 
Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις 
κ.λπ.                   

9000 
Πληρωµές για επενδύσεις (από Κώδικα 
ν.π.δ.δ.) 73.121.757,00 -12.269.932,37 -5,96 11.295.628,95 0,15 7.461.868,62 7.472.751,43 0,10 0,66 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 92.942,00                 

  Σύνολα δαπανών 108.112.684,00 -12.839.229,73 -8,42 16.991.346,43 0,16 12.504.788,73 12.545.015,64 0,12 0,74 
           
        Ιωάννινα 27/3//2013 
           
        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
           
           
        ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου για το έτος 2013 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συµβούλιο.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 14/55/20-12-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός εσόδων – εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου 
οικονοµικού έτους 2013. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 28988/2316/19-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αριθµ. πρωτ. 29065/1038/29-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία, εισηγείται την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Εσόδων - 
Εξόδων Οικ. Έτους 2013, όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και περιλαµβάνεται στον 
επισυναπτόµενο φάκελο (µε τις επί µέρους εισηγήσεις και τα φύλλα µεταβολών των  
Π.Ε.), λαµβάνοντας υπόψη: 1) Την αριθµ.: 48514/27-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργού 
Οικονοµικών και Εσωτερικών περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισµού των 
Περιφερειών οικονοµικού έτους 2013» και την ανάγκη προσαρµογής του ήδη 
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εγκεκριµένου Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου σε αυτήν, 2) Την εγγραφή των 
Ταµειακών υπολοίπων του οικονοµικού έτους 2012 κ σε αντίστοιχους Κωδικούς εξόδων 
µετά την επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων του παρελθόντος έτους, 3) Την ανάγκη 
αυξοµείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιµετώπιση διαφόρων δαπανών και 
4) Τις επί µέρους εισηγήσεις και τα φύλλα µεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, 
Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του 
σχεδίου της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 
2013, όπως υποβλήθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/321/03-04-2013) 

− Καταρτίζει το σχέδιο της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 2013, ως η εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής και  

− Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την 
ψήφισή του.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, Περιφερειακοί Σύµβουλοι της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, οι 
οποίοι καταψηφίζουν την 1η Αναµόρφωση του προϋπολογισµού και κατέθεσαν την 
άποψή τους επί του θέµατος, η οποία έχει ως εξής: « Στις 13-3-2013, κατά την 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε θέµα τον απολογισµό της Περιφέρειας για 
το 2012, επισηµάναµε ως παράταξη ότι :  «Το Υπουργείο Οικονοµικών, θα δώσει τα ποσά 
που έχει ζητήσει η Περιφέρεια Ηπείρου για να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της, γιατί η εξόφλησή τους είναι µνηµονιακός στόχος, αλλά θα τα 
παρακρατήσει από τους ΚΑΠ για επενδύσεις των επόµενων ετών (η ετήσια πρόβλεψη για 
τους επενδυτικούς ΚΑΠ της ΠΕ Ιωαννίνων αντιστοιχεί σε 5-6 εκ. €.). Έχει υποθηκεύσει 
δηλ, ο περιφερειάρχης, µε την ιδιότητα του πρώην νοµάρχη τη δυνατότητα να γίνουν έργα 
ΚΑΠ για όλη την τετραετία». Αποδεικνύεται περίτρανα σήµερα, µε την εισήγηση για την 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού, ότι το ποσό  που δόθηκε για τα ληξιπρόθεσµα, δεν 
αποτελεί αναγνώριση υποχρεώσεων του κράτους -όπως δήλωνε ο Περιφερειάρχης 
Ηπείρου- αλλά έµµεση "δανειακή" υποστήριξη από το Υπουργείο Οικονοµικών, έναντι των 
µελλοντικών επιχορηγήσεων προς την Περιφέρεια Ηπείρου. Προστίθενται λοιπόν, µε την 
πρώτη αυτή αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του 2013, τα 13 εκ. € της επιχορήγησης 
από το Υπ. Οικονοµικών (που κατά 90%, αφορούν υποχρεώσεις της ΠΕ Ιωαννίνων), και 
αφαιρούνται περίπου 13 εκ € από τα αναµενόµενα έσοδα από τους ΚΑΠ του 2013, όλων 
των ΠΕ της  Ηπείρου. Με τη συνένωσή τους στην αιρετή περιφέρεια και εντελώς άδικα για 
τους πολίτες των άλλων ΠΕ της Ηπείρου, υποθηκεύτηκαν οι όποιες περιορισµένες 
δυνατότητες υπήρχαν για άµεσες παρεµβάσεις τους από τους επενδυτικούς ΚΑΠ από την 
τακτική του πρώην νοµάρχη Ιωαννίνων! Επαναφέρουµε και σήµερα, το αίτηµα µας, που 
το καταθέσαµε γραπτώς -ως παράταξη- να µας δοθεί πίνακας µε τα στοιχεία των 
αναδόχων, στους οποίους χρωστάει η Περιφέρεια, ώστε να µπορούµε να ασκήσουµε τον 
ελεγκτικό µας ρόλο ως αντιπολίτευση. ». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, Περιφερειακός Σύµβουλος 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» σηµειώνοντας ότι οι προτεινόµενες 
αλλαγές για την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 2013, δεν αναιρούν την 
τοποθέτησή του στην αριθµ. 35/1414/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για 
το έτος 2013, η οποία είχε ως εξής: «Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός της Περιφέρειας 
για το 2013, έχει άµεση σχέση µε τον κρατικό προϋπολογισµό, που ψηφίστηκε από την 
τρικοµµατική συγκυβέρνηση και εντάσσεται πλήρως στο επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο 
πλαίσιο δηµοσιονοµικής στήριξης. Από τα δύο χρόνια εφαρµογής του «Καλλικράτη», έχει 
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γίνει φανερό ότι είναι το όχηµα για το πέρασµα της στρατηγικής του Κεφαλαίου, σε βάρος 
των λαϊκών στρωµάτων. Έχουν τεράστιες ευθύνες, η σηµερινή πλειοψηφία, αλλά και η 
αξιωµατική αντιπολίτευση, γιατί βάζουν «πλάτη» στην εφαρµογή της πολιτικής πτώχευσης 
των εργαζοµένων, των µικρών επαγγελµατοβιοτεχνών και εµπόρων, των µικροαγροτών 
και της νεολαίας. Συµµετέχουν και µε τον προτεινόµενο προϋπολογισµό, στον πόλεµο 
που έχει εξαπολύσει το σύστηµα σε βάρος του λαού. Με τον προϋπολογισµός του 2013 
στο 50% από τα προηγούµενα χρόνια, εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις και η στρατηγική της 
Ε.Ε. και της κυβέρνησης για περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες (Υγεία, Παιδεία, 
Πρόνοια) στον αθλητισµό και πολιτισµό, για ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την 
εµπορευµατοποίηση υπηρεσιών και έργων, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηµατικής δράσης των µονοπωλιακών οµίλων. Οι πόροι των προγραµµάτων ∆.Ε. 
και των υπουργείων είναι παγωµένοι, συνεχώς µειούµενοι και µη αποδιδόµενοι. Τα 
περισσότερα έργα, παίρνουν συνεχώς παρατάσεις, µε αύξηση των προϋπολογισµών 
τους. Μπαίνουν πλέον στο περιθώριο οι λαϊκές ανάγκες σε Υπηρεσίες, υποδοµές και έργα 
που ανακουφίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής µας.». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
   ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 1η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού  
Εσόδων-Εξόδων  
Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρίθµ.: 48514/27-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργού Οικονοµικών και Εσωτερικών 
περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισµού των Περιφερειών 
οικονοµικού έτους 2013» και την ανάγκη προσαρµογής του ήδη εγκεκριµένου 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου σε αυτήν, 

2. Την εγγραφή των Ταµειακών υπολοίπων του οικονοµικού έτους 2012 κ σε 
αντίστοιχους Κωδικούς εξόδων µετά την επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων 
του παρελθόντος έτους, 

3. Την ανάγκη αυξοµείωσης διαφόρων κωδικών εξόδων για την αντιµετώπιση 
διαφόρων δαπανών, 

4. Τις επί µέρους εισηγήσεις και τα φύλλα µεταβολών των Περ. Ενοτήτων Ιωαννίνων, 
Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, 

εισηγούµεθα την 1η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Εσόδων – Εξόδων Περ. Ηπείρου  
Οικ. Έτους 2013. 
Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 
 
ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
2013 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

62.986.378,00 25.498.898,83 2.040.187,45 29.493.550,34 61.031.913,94 
 
ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
     

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2013 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
67.355.492,04 790.926,04 25.653.138,01 7.942.492,16 85.857.063,93 

 
 Ύστερα από τις παραπάνω αυξοµειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική 
∆ιαµόρφωση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2013 έχει ως εξής: 
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο ∆ Ω Ν:                 61.031.913,94 
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν:                 85.857.063,93 
 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:                24.825.149,99 
 
                                                                                          ΙΩΑΝΝΙΝΑ  29 Μαρτίου  2013 
 
                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
                                                                                      
                                                                                         ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ      
 ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      
 ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      
        

       
 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ      
                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2013      
       
       
       
 Ε  Σ  Ο  ∆  Α      

KAE ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
    2013       ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   Ι           
  ΤΑΚΤΙΚΑ           
              

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 14.424.500,00   178.872,45 11.447.920,50 3.155.451,95 
0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Πρ/σµό 14.087.000,00   178.872,45 11.247.920,50 3.017.951,95 
0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές  από ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, 247.500,00     200.000,00 47.500,00 

  Οργανισµούς, Ιδρύµατα και Ειδικούς Λογαριασµούς           
0300 Επιχορήγήσεις προερχόµενες από την Αλλοδαπή 90.000,00       90.000,00 
1000 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  Ν.Π.∆.∆ 21.710.811,00 12.326.461,62 1.661.315,00 6.042.728,36 29.655.859,26 
1200 Έσοδα από Τέλη και ∆ικαιώµατα 21.710.811,00 12.326.461,62 1.661.315,00 6.042.728,36 29.655.859,26 

1210-1240 Λοιπά έσοδα από Τέλη και ∆ικαιώµατα 1.437.000,00 235.000,00     1.672.000,00 

1210 Tέλη χορήγησης διπλωµάτων, πτυχίων, αδειών 20.000,00       20.000,00 
1220 Έσοδα από τέλη και δικ. εκτός Κ.Α.Π 1.307.000,00       1.307.000,00 
1230 Έσοδα τέως  Ταµείου οδοποιίας Νοµού 110.000,00 235.000,00     345.000,00 
1250 Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 18.273.811,00 12.091.461,62 1.661.315,00 6.042.728,36 25.983.859,26 

1250 
Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικά, δαπάνες µισθοδοσίας,δαπάνες 
ΟΣ∆Ε, 4.874.450,00 12.091.461,62 1.661.315,00 1.855.108,38 16.772.118,24 

  µεταφορά µαθητών, διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών           
1250 Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις  13.399.361,00     4.187.619,98 9.211.741,02 
1290 Eπιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ 2.000.000,00       2.000.000,00 

2000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00       0,00 
2100 Εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου 0,00       0,00 
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3000 ΕΣΟ∆Α ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  64.739,00 1.000,00     65.739,00 
3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών που δεν κατονοµάζονται ειδικά   1.000,00     1.000,00 
3400 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας 1.200,00       1.200,00 
3500 Πρόσοδοι από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λπ. 63.539,00       63.539,00 
4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ. 432.000,00       432.000,00 
4200 Πρόστιµα, Χρηµ.ποινές, παράβολα 432.000,00       432.000,00 
5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 6.200,00 42,58     6.242,58 
5200 Έσοδα υπέρ δηµοσίου και τρίτων 500,00       500,00 
5500 Έσοδα από επιστροφές χρηµάτων 3.700,00       3.700,00 
5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 2.000,00 42,58     2.042,58 
6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 10.000,00 13.003.920,65     13.013.920,65 
6100 Έκτακτες Επιχορηγήσεις 0,00 13.003.920,65     13.003.920,65 
6118 Έκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σµων υποχρεώσεων ν.4093/2012 0,00 13.003.920,65     13.003.920,65 
6600 Λοιπά έσοδα 10.000,00       10.000,00 
9000 ΕΣΟ∆Α  ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 26.338.128,00 167.473,98 200.000,00 12.002.901,48 14.702.700,50 
9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό ∆ηµ. Επενδύσεων 15.598.128,00 167.473,98 200.000,00 3.491.580,56 12.474.021,42 
9450 Επιχ/σεις από Περιφ.Προγράµµατα ∆ηµ. Επενδύσεων 8.964.128,00 87.170,19   517.332,00 8.533.966,19 
9470 Επιχ/σεις από Υπουργεία για ειδικά έργα 2.993.000,00 80.303,79 200.000,00 58.248,56 3.215.055,23 
9480 Επιχ/σεις για έργα Σχολικής Στέγης 3.641.000,00     2.916.000,00 725.000,00 

9500 
Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισµό Ν.Π.∆.∆., οργανισµών ή 
ειδ.φορέων 2.100.000,00     11.320,92 2.088.679,08 

9570 Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντήρηση έργων 2.100.000,00     11.320,92 2.088.679,08 
9700 Επιχορ/σεις για συντηρήσεις έργων 8.500.000,00     8.500.000,00 0,00 
9780 Επιχορ/σεις για συντηρήσεις συγκοινωνιακών έργων 8.500.000,00     8.500.000,00 0,00 
9900 Λοιπές Επενδύσεις 140.000,00       140.000,00 
9910 Επιχ/σεις για µελέτες & έρευνες  140.000,00       140.000,00 

            0,00 
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ: 62.986.378,00 25.498.898,83 2.040.187,45 29.493.550,34 61.031.913,94 
              

Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 24.825.149,99         
  Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 12.602.385,33         
  Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 4.993.120,00         
  Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3.436.492,31         
  Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 3.793.152,35         
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  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 85.857.063,93         
              
              
  Ε  Ξ  Ο  ∆  Α           
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΟ 50.000,00     50.000,00 0,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΟ           
              

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΓΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 18.377.800,00 357.662,12 4.277.811,70 243.145,43 22.770.128,39 
0200 Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων 1.002.430,00 23.600,00 8.935,00 10.500,00 1.024.465,00 
0300 Αµοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών 79.500,00 146.200,00 21.530,00 12.340,30 234.889,70 
0400 Εργοδοτικές εισφορές  14.000,00       14.000,00 
0500 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές  1.188.970,00 119.855,12 151.296,52 6.099,23 1.454.022,41 
0600 Ασφαλιστικές παροχές 160.000,00     15.000,00 145.000,00 
0700 Πληρωµές για µετακίνηση δηµοσίων ή µη λειτουργών 1.319.400,00   189.315,06 33.000,00 1.475.715,06 
0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 14.610.500,00 68.007,00 3.901.735,12 166.205,90 18.414.036,22 
0900 Φόροι-Τέλη -Έξοδα 3.000,00   5.000,00   8.000,00 
1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. 1.731.800,00   227.797,33 81.990,82 1.877.606,51 
1100 Προµήθεια ειδών εξοπλισµ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ. 227.900,00   20.000,00 13.000,00 234.900,00 

1200 
Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού & 
υλ.καθαριότητας 141.500,00   26.093,45 2.000,00 165.593,45 

1300 
Προµήθεια  ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστ.& 
εξοπλισµ. 214.000,00   35.000,00 23.682,68 225.317,32 

1400 Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης κ.λπ. 68.000,00   23.000,00   91.000,00 
1500 Καύσιµα, λιπαντικά 706.000,00   55.000,00 43.308,14 717.691,86 
1600 ∆ιάφορες Προµήθειες 149.400,00   37.000,00   186.400,00 
1700 Προµήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισµού 225.000,00   31.703,88   256.703,88 
2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 2.437.600,00   513.447,39   2.951.047,39 
2200 Επιχ/ση αποζ/σης εξεταστ ιατρών υποψηφ.οδηγών 250.000,00   40.000,00   290.000,00 
2300 Επιχ/σεις  σε Ν.Π.∆.∆. (Ιδρύµµατα,Οργαν Υγειας κ.λπ.) 12.500,00   5.029,82   17.529,82 
2500 Eπιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.∆. 290.000,00   85.848,00   375.848,00 
2700 Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις 1.885.100,00   382.569,57   2.267.669,57 
3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ  4.000,00 1.029,78 1.000,00   6.029,78 

  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α         0,00 
3100 Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται 4.000,00 1.029,78 1.000,00   6.029,78 

5000 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 651.000,00   284.201,91 18.529,72 916.672,19 
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5100 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 160.000,00   129.000,00   289.000,00 
5200 ∆ιάφορες συνθέτου περιεχοµένου δαπάνες 103.000,00   94.300,00   197.300,00 
5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 248.000,00   46.778,36 18.529,72 276.248,64 
5400 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από Ε.Ε. 140.000,00   14.123,55   154.123,55 
6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 200.000,00       200.000,00 
6100 Τόκοι -Χρεωλύσια 200.000,00       200.000,00 

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 43.903.292,04 432.234,14 20.348.879,68 7.548.826,19 57.135.579,67 
9400 Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του Πρ/σµού  18.752.292,04 432.234,14 15.933.742,13 1.403.839,12 33.714.429,19 

  ∆ηµοσίων Επενδύσεων         0,00 

9450 Επενδύσεις εκτελούµενες από το Περιφερειακό Πρόγραµµα 11.947.234,56 301.930,25 12.697.497,31 384.389,21 24.562.272,91 
  ∆ηµοσίων Επενδύσεων           

9451 Επενδύσεις για Γεωργία-∆άση-Αλιεία 1.505.128,00   66.609,23   1.571.737,23 

9452 
Επενδύσεις για Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιοµηχανία-Ενέργεια-
Βιοτεχνία 0,00       0,00 

9453 Επενδύσεις για Συγκοινωνίες 2.916.500,00 10.966,47 348.720,56 11.500,00 3.264.687,03 
9454 Επενδύσεις για Τουρισµό - Μουσεία-Μνηµεία-Εκπ/ση 3.067.000,00 106.192,19   372.782,65 2.800.409,54 
9455 Επενδύσεις για Οικισµό-Υγεία-Πρόνοια 0,00 2.071,59     2.071,59 
9456 Επενδύσεις για έργα Ύδρευσης-Αποχέτευσης 432.000,00   85.693,73   517.693,73 
9457 Επενδύσεις για ∆ηµόσια ∆ιοίκηση - Έρευνα-Τεχνολογία-Περιβάλλον 700.000,00   9.927,00   709.927,00 
9458 Επενδύσεις Περιφερειακού Προγράµµατος 0,00 182.700,00     182.700,00 
9459 Επενδύσεις για ∆ιάφορα 3.326.606,56   12.186.546,79 106,56 15.513.046,79 
9470 Επενδύσεις εκτελούµενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων 2.993.557,48 130.303,89 2.999.710,38   6.123.571,75 

  µέσω του Προγρ/τος ∆ηµ. Επενδ. για Ειδικά Έργα           
9471 Επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών 50.557,48       50.557,48 
9472 Υπουργείο Εθν.Παιδ.& Θρησκ.για επισκ.Συντηρ.∆ιδακτηρ. 83.000,00       83.000,00 
9474 Υπουργείου Πολιτισµού και Επιστηµών 100.000,00 50.000,00 200.000,00   350.000,00 
9476 Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων 0,00       0,00 
9479 Λοιπών Υπουργείων 2.760.000,00 80.303,89 2.799.710,38   5.640.014,27 
9480 Επενδύσεις εκτελούµενες από το Πρόγραµµα ∆.Ε. 3.811.500,00   236.534,44 1.019.449,91 3.028.584,53 

  Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)           
9483 Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και 3.811.500,00   236.534,44 1.019.449,91 3.028.584,53 

  αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων         0,00 
9500 Επενδύσ. εκτελούµενες µέσω του Πρ/σµού άλλων Ν.Π.∆.∆., 2.650.000,00   145.516,56 39.918,06 2.755.598,50 

  Οργανισµών ή Ειδικών Λογαριασµών         0,00 
9571 Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων 2.550.000,00   145.516,56 14.912,89 2.680.603,67 
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9579 Επιχ/σεις για εκτέλεση-συντ.έργων µη κατονοµαζόµενων 100.000,00     25.005,17 74.994,83 

9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από έσοδα Ν.Π.∆.∆. 22.201.000,00 0,00 4.100.896,99 6.005.069,01 20.296.827,98 
  EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  45.000,00   105.950,00   150.950,00 

9732                           " 45.000,00   105.950,00   150.950,00 
  ΓΕΩΡΓΙΑ-∆ΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ  480.000,00   80.628,00 185.575,37 375.052,63 

9764                           " 300.000,00     185.575,37 114.424,63 
9774                           " 130.000,00   26.437,00   156.437,00 
9778                           " 50.000,00   54.191,00   104.191,00 

  ΟΙΚΙΣΜΟΣ  50.000,00   150.000,00   200.000,00 
9761   50.000,00   150.000,00   200.000,00 
9771 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  12.080.500,00   1.174.200,00 2.954.970,01 10.299.729,99 
9773 Υ∆ΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 185.000,00   150.000,00 50,20 334.949,80 
9776 ΕΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ  1.550.000,00   808.467,69 297.262,86 2.061.204,83 
9779 ∆ΙΑΦΟΡΑ  6.870.000,00   1.631.651,30 2.367.480,20 6.134.171,10 
9781 Συντήρηση-Βελτίωση συγκοινωνιακών έργων  940.500,00     199.730,37 740.769,63 
9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από έσοδα της Ν.Α. 200.000,00   168.724,00   368.724,00 
9825 ∆απάνες λειτουργίας µηχ/κού εξοπλισµού 100.000,00   100.724,00   200.724,00 
9829 ∆απάνες συντήρησης & επισκευής µηχ/κού εξοπλισµού 100.000,00   68.000,00   168.000,00 
9999 Αποθεµατικό  100.000,00     100.000,00 0,00 

              
              
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ: 67.355.492,04 790.926,04 25.653.138,01 7.942.492,16 85.857.063,93 
              
              
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 61.031.913,94         
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 85.857.063,93         
  ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 24.825.149,99         
                  Ιωάννινα  29/3/2013                      
              
  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ           
              
              
  ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ           
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
   για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου-

Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονοµικού Έτους 2013. 
 

Π ρ ο ς 
Την Οικονοµική Επιτροπή 

 
Α)    ΕΣΟ∆Α 
 
1) Φορέας 071  

Μειώνουµε στον ΚΑΕ 0211 ποσό 200.000,00€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 
1237 ποσό 200.000,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ. 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 9459γ ποσό 17.332,00€ και εγγράφουµε ανίστοιχα στον ΚΑΕ 
6118 ποσό 17.332,00€ λόγω ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων έτους 2012. 

2) Φορέας 072 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 0159 ποσό 34.520,00€ και εγγράφουµε ανίστοιχα στον ΚΑΕ 
6118 ποσό 34.520,00€ λόγω ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων έτους 2012. 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 1252 ποσό 664.400,00€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 
1252-01 ποσό 664.400,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ. 

3) Φορέας 151 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 0154 ποσό 406.152,00€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 
1252-04 ποσό 406.152,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ. 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 1252 ποσό 16.000,00€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 
1252-01 ποσό 16.000,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ. 

4) Φορέας 191 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 0149 ποσό 818.666,93€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 
1252-03 ποσό 818.666,93€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ. 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 290.926,00€ για κάλυψη αναγκών µεταφοράς 
µαθητών έτους 2013. 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 445.752,76€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον 
ΚΑΕ 6118 ποσό 445.752,76€ λόγω ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων έτους 2012. 

5) Φορέας 192 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 0149 ποσό 1.258.968,07€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον 
ΚΑΕ 1252-03 ποσό 1.258.968,07€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ. 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 853.182,00€ για κάλυψη αναγκών µεταφοράς 
µαθητών έτους 2013. 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 1252-03 ποσό 605.455,62€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον 
ΚΑΕ 6118 ποσό 605.455,62€ λόγω ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων έτους 2012. 

6) Φορέας 291 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 1252 ποσό 30.000,00€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 
1252-01 ποσό 30.000,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ. 

7) Φορέας 292 
Μειώνουµε στον ΚΑΕ 0159 ποσό 5.000,00€ και εγγράφουµε στον ΚΑΕ 1252-05 ποσό 
17.000,00€ ( 5.000,00 από ΚΑΕ 0159 και 12.000,00 για κάλυψη ΟΣ∆Ε έτους 2013). 
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Μειώνουµε στον ΚΑΕ 1252 ποσό 1.000,00€ και εγγράφουµε αντίστοιχα στον ΚΑΕ 
1252-01 ποσό 1.000,00€ λόγω αλλαγής ΚΑΕ. 
Β) ΕΞΟ∆Α 
 

1) Φορέας 071 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 9453β ποσό 218.609,00€, στον ΚΑΕ 9457β ποσό 9.927,00€, 
στον ΚΑΕ 9459γ ποσό 197.902,00€, στον ΚΑΕ 9771 ποσό 500.000,00€, στον ΚΑΕ 
9774 ποσό 26.437,00€, στον ΚΑΕ 9776 ποσό 400.000,00€, στον ΚΑΕ 9779 ποσό 
808.563,00€,  στον ΚΑΕ 9825 ποσό 100.724,00€ και στον ΚΑΕ 9829 ποσό 68.000,00€ 
λόγω κατανοµής ταµειακών υπολοίπων έτους 2012. 
Μειώνουµε στο ΚΑΕ 9999 ποσό 100.000,00€ και αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑΕ 9458α 

. 
Εγγράφουµε στον ΚΑΕ 9458α ποσό 182.700,00€ λόγω κατανοµής ταµειακών 
υπολοίπων έτους 2012. 

2) Φορέας 072 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 0292 ποσό 500,00€,στον ΚΑΕ 0711 ποσό 92.994,00€, στον 
ΚΑΕ 0713 ποσό 2.000,00€, στον ΚΑΕ 0813 ποσό 50.000,00€, στον ΚΑΕ 0814 
20.000,00€, στον ΚΑΕ 0823 30.000,00€, στον ΚΑΕ 0824 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 
0826 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 0829 ποαό 23.905,00€, στον ΚΑΕ 0831 ποσό 
5.000,00€, στον ΚΑΕ 0832 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 0841 ποσό 15.000,00€, στον 
ΚΑΕ 0843 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0845 ποσό 7.000,00€, στον ΚΑΕ 0851 ποσό 
10.000,00€, στον ΚΑΕ 0861 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 0869 ποσό 41.442,00€, στον 
ΚΑΕ 0879 ποσό 20.000,00, στον ΚΑΕ 0892 ποσό 20.000,00, στον ΚΑΕ 0894 ποσό 
10.000,00€, στον ΚΑΕ 0899 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1111 ποσό 20.000,00€, στον 
ΚΑΕ 1231 ποσό 20.000,00€, στον ΚΑΕ 1232 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 1311 ποσό 
10.000,00€, στον ΚΑΕ 1321 ποσό 13.000,00€, στον ΚΑΕ 1329 ποσό 10.000,00€, στον 
ΚΑΕ 1421 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1421 ποσό 10.000,00€, στον ΚΑΕ 1423 ποσό 
9.000,00€, στον ΚΑΕ 1511 ποσό 5.000,00€, στον ΚΑΕ 1512 ποσό 20.000,00€, στον 
ΚΑΕ 1699 ποσό 25.000,00€, στον ΚΑΕ 1723 ποσό 30.000,00€, στον ΚΑΕ 5111 ποσό 
126.000,00€ λόγω κατανοµής ταµειακών υπολοίπων έτους 2012. 
Εγγράφουµε στον ΚΑΕ 0211 ποσό 11.600,00€ για αµοιβή  δικηγόρου, στον ΚΑΕ 0342 
ποσό 15.000,00€ και στον ΚΑΕ 0352 ποσό 5.000,00€ για αµοιβή προσωπικού µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, στον ΚΑΕ 0512 ποσό 
20.000,00€ για υπερωρίες υπαλλήλων Τµ.Πολιτικής Προστασίας και στον ΚΑΕ 0845α 
ποσό 63.007,00€ για τη διεξαγωγή διαγωνισµού για την προβολή µνηµείων της 
Π.Ε.Άρτας. 

3) Φορέας 151 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 2551 ποσό 9.110,00€, στον ΚΑΕ 2559 ποσό 51.618,00€ και 
στον ΚΑΕ 2713 ποσό 171.796,00€ λόγω κατανοµής ταµειακών υπολοίπων έτους 2012. 
Εγγράφουµε στον ΚΑΕ 0579λ ποσό 29.539,00€ λόγω κατανοµής ταµειακών 
υπολοίπων έτους 2012. 

4)  Φορέας 191 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 292.926,00€ για κάλυψη µεταφοράς έτους 2013. 

5)  Φορέας 192 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 0821 ποσό 859.242,00€ για κάλυψη µεταφοράς έτους 2013 

6) Φορέας 291 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 0711 ποσό 1.790,00€ λόγω κατανοµής ταµειακών υπολοίπων 
έτους 2012. 

7) Φορέας 292 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 0711 ποσό 22.397,00€ λόγω κατανοµής ταµειακών υπολοίπων 
έτους 2012 και στον ΚΑΕ 5243 ποσό 22.400,00€ . 
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Εγγράφουµε στον ΚΑΕ 0342 ποσό 29.900,00€ από ταµειακό υπόλοιπο έτους 2012 για 
πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Άρτας. 
Εγγράφουµε στον ΚΑΕ 0359 ποσό 1.900,00€ από ταµειακό υπόλοιπο έτους 2012 για 
πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Άρτας. 
Εγγράφουµε στον ΚΑΕ 0342 ποσό 33.500,00€ από ταµειακό υπόλοιπο έτους 2012 για 
πρόσληψη εποχιακών υπαλλήλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Άρτας. 

8) Φορέας 390 
Αυξάνουµε στον ΚΑΕ 0881 ποσό 4.000,00€ λόγω κατανοµής ταµειακών υπολοίπων 
έτους 2012. 

 
Άρτα      14-03-2013 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος                                                       Ο ∆ιευθυντής 
 
 
 
 

       ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
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   ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ    
          
          

Α/Α ΕΙ∆.ΦΟΡ ΚΑΕ 
Κατονοµασία Κ.Α.Ε. 

ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ ΠΡ.ΤΡΟΠ/ΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΕΛ. 
∆ΙΑΜ/ΣΗ 

      Α΄ ΕΣΟ∆Α    

1 071 0211 Επιχορήγηση από ΝΠ∆∆,Οργανισµούς,ή Ειδικούς 
λογαριασµούς 200.000,00       200.000,00 0,00 

2 // 1237 Έσοδα ταµείο εθνικής οδοποιϊας Νοµού 0,00   200.000,00   0,00 200.000,00 

3 // 9459γ Πρόγραµµα ''ΠΙΝ∆ΟΣ'' 500.000,00       17.332,00 482.668,00 

4 // 
6118 Εκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σµων υποχρεώσεων 

ν.4093/2012 0,00   17.332,00     17.332,00 

5 072 0159 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 150.000,00       34.520,00 115.480,00 

6 // 
6118 Εκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σµων υποχρεώσεων 

ν.4093/2012 0,00   34.520,00     34.520,00 

7 // 1252 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 664.400,00       664.400,00 0,00 

8 // 1252-01 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 0,00   664.400,00     664.400,00 

9 151 
0154 Επιχ/ση για βοηθήµατα υγειον. Περίθλαψης & επιδόµατα 

κοιν.προν. 480.000,00       406.152,00 73.848,00 

10 // 1252-04 Έσοδα από ΚΑΠ για λιοπές δαπάνες 0,00   406.152,00     406.152,00 

11 // 1252 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 16.000,00       16.000,00 0,00 

12 // 1252-01 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 0,00   16.000,00     16.000,00 

13 191 0149 Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000.000,00       818.666,93 181.333,07 

14 // 1252-03 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 0,00   818.666,93 290.926,00 445.752,76 663.840,17 

15 // 
6118 Εκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σµων υποχρεώσεων 

ν.4093/2012 0,00   445.752,76     445.752,76 

16 192 0149 Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.500.000,00       1.258.968,07 241.031,93 

17 // 1252-03 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 0,00   1.258.968,07 853.182,00 605.455,62 1.506.694,45 

18 // 
6118 Εκτακτη επιχ/ση εξόφλησης ληξ/σµων υποχρεώσεων 

ν.4093/2012 0,00   605.455,62     605.455,62 

19 291 1252 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 30.000,00       30.000,00 0,00 

20 // 1252-01 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες     30.000,00     30.000,00 

21 292 0159 Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες 20.000,00       5.000,00 15.000,00 

22 // 1252-05 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 0,00   17.000,00     17.000,00 

23 // 1252 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 1.000,00       1.000,00 0,00 

24 // 1252-01 Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές & λοιπές δαπάνες 0,00   1.000,00     1.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     4.361.400,00   4.515.247,38 1.144.108,00 4.503.247,38   
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            Β' ΕΞΟ∆Α       

1 071 9453β Οδοποιϊα  ΣΑΝΑ-8 250.000,00     218.609,00   468.609,00 

2 // 9457β Περιβάλλον ΣΑΝΑ-8(-3) 700.000,00     9.927,00   709.927,00 

3 071 9459γ Πρόγραµµα ''ΠΙΝ∆ΟΣ'' 500.000,00     197.902,00   697.902,00 

4 // 9459γ-01                 //           678.846,45 

5 // 9459γ-02                 //           19.055,55 

6 071 
9771 Εκτέλεση Συγκοινωνιακών έργων(Οδικ.∆ίκτυο ΚΑΠ 

9453,9453α) 1.500.000,00     500.000,00   2.000.000,00 

7 // 9771-01                                               //           1.265.071,15 

8 // 9771-02                                               //           734.928,85 

9 // 9774 Εκτέλεση έργων αποστράγγισης (ΚΑΠ 9451Α) 30.000,00     26.437,00   56.437,00 

10 // 9776 Εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικά έργα (ΚΑΠ 9452Α) 600.000,00     400.000,00   1.000.000,00 

11 // 9776-01                                               //           662.785,43 

12 // 9776-02                                               //           337.214,57 

14 // 9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονοµάζονται-∆ιάφορα 570.000,00     808.563,00   1.378.563,00 

15 // 9779-01                                               //           1.334.098,47 

16 // 9779-02                                               //           44.464,53 

17 // 9458α ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΚΑΠ)      0,00   182.700,00    182.700,00 

18 // 9458α-01                                               //           148.920,24 

19 // 9458α-02                                               //           33.779,76 

20 // 9825 ∆απάνες λειτουργίας µηχ/κού εξοπλισµού 100.000,00     100.724,00   200.724,00 

21 // 9829 ∆απάνες συντήρησης & επισκευής µηχ/κού εξοπλισµού 100.000,00     68.000,00   168.000,00 

22 // 9999 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΚΑΠ)      100.000,00       100.000,00 0,00 

            182.700,00 2.330.162,00 100.000,00   

                    

  072 0211 Βασικός µισθός 0,00   11.600,00     11.600,00 

  // 0292-01 Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισµούς 1.000,00     500,00   500,00 

  // 0342 Αποδοχές υπαλλήλων Ι∆ΟΧ 0,00   15.000,00     15.000,00 

  // 0352 Αποδοχές σε ασφ/κούς οργαν. Εποχιακού προς. 0,00   5.000,00     5.000,00 

1 // 0512 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία εξερ.ηµέρες 0,00   20.000,00     20.000,00 

2 // 0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό 80.000,00     92.994,00   172.994,00 

3 // 0711-01                                               //           134.999,38 

4 // 0711-02                                               //           37.999,62 

5 // 0713 Έξοδα µετακίνησης πολιτ. Υπαλλήλων στο εξωτερικό 4.000,00     2.000,00   6.000,00 
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6 // 0813 Μισθώµατα κτιρίων 350.000,00     50.000,00   400.000,00 

7 // 0813-01                  //           393.561,67 

8 // 0813-02                  //           6.438,33 

9 // 0814 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 20.000,00     20.000,00   40.000,00 

10 // 0823 Ταχυδροµικά 30.000,00     30.000,00   60.000,00 

11 // 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κών υπηρεσιών 50.000,00     30.000,00   80.000,00 

12 // 0826 ∆απάνες κινητής τηλεφωνίας 10.000,00     5.000,00   15.000,00 

13 // 0826-01                  //           14.854,56 

14 // 0826-02                  //           145,44 

15 // 0829 Λοιπές µεταφορές 10.000,00     23.905,00   33.905,00 

16 // 0831 Ύδρευση 10.000,00     5.000,00   15.000,00 

17 // 0832 Φωτισµός & κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) 70.000,00     20.000,00   90.000,00 

18 // 0841 ∆ηµοσιεύσεις γενικά 5.000,00     15.000,00   20.000,00 

19 // 0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία 3.000,00     10.000,00   13.000,00 

20 // 0845 Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 33.000,00     7.000,00   40.000,00 

21 072 0845α Προβολή Μνηµείων 0,00   63.007,00     63.007,00 

22 // 0851 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά 30.000,00     10.000,00   40.000,00 

22 // 0861 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή µετ/ρικών µέσων ξηράς  10.000,00     10.000,00   20.000,00 

23 // 0869 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισµού 20.000,00     41.442,00   61.442,00 

24 // 0879 Λοιπές αµοιβές 20.000,00     20.000,00   40.000,00 

25 // 
0892 Πάσης φύσεως δαπα΄νες σε εκτέλεση δικ.αποφάσεων ή 

συµβ/κών 30.000,00     20.000,00   50.000,00 

26 // 0894 ∆ικαστικά-Συµβολαιογραφικά έξοδα 60.000,00     10.000,00   70.000,00 

27 // 0894-01                  //           68.004,79 

28 // 0894-02                  //           1.995,21 

29 // 0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές 30.000,00     20.000,00   50.000,00 

30 // 1111 Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης 30.000,00     20.000,00   50.000,00 

31 // 1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 20.000,00     20.000,00   40.000,00 

32 // 1232 Κατ αποκοπή χορήγηµα για καθαριότητα 40.000,00     5.000,00   45.000,00 

33 // 1311 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής εγκαταστάσεων 5.000,00     10.000,00   15.000,00 

34 // 
1321 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής µεταφορικών 

µέσων 2.000,00     13.000,00   15.000,00 

35 // 
1329 Προµήθεια ειδών συντ/σης&επισκευής κάθε είδους λοιπού 

εξοπ 10.000,00     10.000,00   20.000,00 

36 // 1421 Προµήθεια στολών,υφασµάτων & συναφών υλικών ραφής 10.000,00     10.000,00   20.000,00 

37 // 1423 Προµήθεια υποδηµάτων & λοιπών υλικών υπόδησης 5.000,00     9.000,00   14.000,00 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 28 - 

38 // 1511 Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών 10.000,00     5.000,00   15.000,00 

39 // 1512 Καύσιµα θέρµανσης κ.λ.π. & δαπάνες κοινοχρήστων 30.000,00     20.000,00   50.000,00 

40 // 1699 Λοιπές προµήθειες υλικών 10.000,00     25.000,00   35.000,00 

41 // 
1723 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολ.&λοιπού βουθητικού 

συναφούς 20.000,00     30.000,00   50.000,00 

42 // 
2281 Επιχ/ση αποζ/σης συµβε/µένων ιατρών Α/θµιας-Β/θµιας 

υποψ.οδ. 130.000,00         130.000,00 

43 // 2281-01                                               //           71.820,00 

44 // 2281-02                                               //           23.660,00 

45 // 2281-03                                               //           34.520,00 

46 // 5111 Αποθεµατικό 85.000,00     126.000,00   211.000,00 

            114.607,00 745.841,00     

                    

1 151 0579λ Λοιπές παροχές από ειδικό λογαργιασµό (Ν.3697/08) 0,00   29.539,00 0,00   29.539,00 

2 // 2551 Επιχ/ση ιδρύµατα & εταιρείες προστασίας ανηλ.& εν/κων 20.000,00     9.110,00   29.110,00 

3 // 2559 Λοιπές επιχορηγήσεις σε Ιδρύµατα κοιν.πρόνοιας 180.000,00     51.618,00   231.618,00 

4 // 2713 Βοηθήµατα σε νεφροπαθείς 480.000,00     171.796,00   651.796,00 

            29.539,00 232.524,00     

                    

1 191 0821 Μεταφορές µαθητών 1.001.000,00     292.926,00   1.293.926,00 

2 // 0821-01                 //           461.400,62 

3 // 0821-02                 //           386.772,62 

4 // 0821-03                 //           445.752,76 

              292.926,00     

                    

1 192 0821 Μεταφορές µαθητών 1.501.000,00     859.242,00   2.360.242,00 

2 // 0821-01                 //           1.263.000,00 

3 // 0821-02                 //           491.785,41 

4 // 0821-03                 //           605.455,62 

              859.242,00     

                    

1 291 0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό 45.100,00     1.790,00   46.890,00 

2 // 0711-01 //           42.898,67 

3 // 0711-02 //           3.991,33 

              1.790,00     
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1 292 0342 Αποδοχές υπαλλήλων Ι∆ΟΧ 0,00   29.900,00     33.500,00 

2 // 0352 Εισφ.σε ασφαλιστικούς οργ.εποχ.προσ. 0,00   1.700,00     1.700,00 

3 // 0359 Λοιπές εισφορές 0,00   1.900,00     1.900,00 

4 // 0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό 15.200,00     22.397,00   37.597,00 

5 // 5243 ∆απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ∆Ε 5.000,00     22.400,00   27.400,00 

6 // 5243-01                 //           13.832,56 

7 // 5243-02                 //           1.567,44 

            33.500,00 44.797,00     

                    

1 390 0881 Έξοδα µετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό 3.000,00     4.000,00   7.000,00 

              4.000,00     

  ΣΥΝΟΛΟ     8.982.300,00   360.346,00 4.511.282,00 100.000,00   

                    

                    

          

  

ΕΣΟ∆Α 
ΑΡΧΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠ.     8.349.200,00   4.515.247,38 1.144.108,00 4.503.247,38 9.505.308,00 

  
ΕΞΟ∆Α     //           
//     9.726.800,00   360.346,00 4.511.282,00 100.000,00 14.498.428,00 

  Τ.Υ.100  2012   1.377.600,00 0,00       4.993.120,00 

  T-110   Έργων Π.∆.Ε. ή ΣΑΝΑ           2.709.137,74 

  Τ-120α   Τρέχον Έτος           2.191.435,00 

  Τ-120β   Παρελθόντων Ετών           92.547,26 

      ΣΥΝΟΛΟ (Τ-110+Τ-120α+Τ-120β)           4.993.120,00 

         
Αρτα 
14/03/2013   

         Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
          

          

          
        ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ηγουµενίτσα    25/02/2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Πληρ.: Έλσα Μαρτίνη 
Τηλ.: 2665360115 
                                                                                                      ΠΡΟΣ 
                                                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                                                    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 1η τροποποίηση 
προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων  έτους 2013. 
 
ΕΣΟ∆Α 
 
 Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
                           Ε.Φ. 071 «Προγραµµατισµού-Σχεδιασµού» 
-Κ.Α.Ε. 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 
της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/1012» κατά 508.376,82 € ήτοι από 0,00 
σε 508.376,82 €, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 11 της 48514/27-12-2012 απόφασης 
των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών για την  Κατάρτιση και υποβολή 
προϋπολογισµού των περιφερειών οικονοµικού έτους 2013.  
                                  Ε.Φ. 072 «∆ιοίκησης» 
-Κ.Α.Ε. 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά 44.906,25 € ήτοι από 80.000,00 σε 
124.906,25 € ως εξής:  
α. Ποσό 1.706,25 € σύµφωνα µε το 7426/1806/08-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας για επιχορήγηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας µε το ποσό 
των 1.706,25 € συνολικά για αποζηµίωση των κλιµακίων ελέγχων Μέτρων και Σταθµών για 
τα έτη 2010 και 2011, και 
β. Ποσό 43.200,00 € µε το οποίο αναµένεται να  επιχορηγηθεί η Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 
καταβολή αποζηµίωσης σε µέλη του Μ.Κ.Ε.Ο. 
-Κ.Α.Ε. 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 
της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/1012» κατά 16.800,00 € ήτοι από 0,00 σε 
16.800,00 €, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 11 της 48514/27-12-2012 απόφασης των 
υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών για την  Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού 
των περιφερειών οικονοµικού έτους 2013. 
                     Ε.Φ. 151 «Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
Κ.Α.Ε. 1252/4 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών» κατά 
240.000,00 € ήτοι από 0,00 σε 240.000,00 €, σύµφωνα µε τις οδηγίες του άρθρου 6 της 
48514/27-12-2012 απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών για την  
Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού των περιφερειών οικονοµικού έτους 2013. 
                           Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης» 
Κ.Α.Ε. 1252/3 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για µεταφορά µαθητών» κατά 954.320,00 € ήτοι 
από 0,00 σε 954.320,00 €, σύµφωνα µε τις οδηγίες του άρθρου 6 της 48514/27-12-2012 
απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών για την  Κατάρτιση και υποβολή 
προϋπολογισµού των περιφερειών οικονοµικού έτους 2013 
Κ.Α.Ε. 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 
της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 4093/1012» κατά 56.097,01 € ήτοι από 0,00 σε 
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56.097,01 €, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 11 της 48514/27-12-2012 απόφασης των 
υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών για την  Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισµού 
των περιφερειών οικονοµικού έτους 2013 
                            Ε.Φ. 192 «∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» 
Κ.Α.Ε. 1252/3 «Επιχορήγηση από Κ.Α.Π. για µεταφορά µαθητών» κατά 1.120.094,00 € 
ήτοι από 0,00 σε 1.120.094,00 €, σύµφωνα µε τις οδηγίες του άρθρου 6 της 48514/27-12-
2012 απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών για την  Κατάρτιση και 
υποβολή προϋπολογισµού των περιφερειών οικονοµικού έτους 2013 
                                       Ε.Φ. 292 «Κτηνιατρικής» 
Κ.Α.Ε. 1252/5 «Επιχορήγηση από ΚΑΠ για δαπάνες ΟΣ∆Ε»  κατά 25.000,00 €  ήτοι από 
0,00 € σε 25.000,00 €,  σύµφωνα µε τις οδηγίες του άρθρου 6 της 48514/27-12-2012 
απόφασης των υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών για την  Κατάρτιση και υποβολή 
προϋπολογισµού των περιφερειών οικονοµικού έτους 2013 
 
 Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ  ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
                             Ε.Φ. 151 «Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
Κ.Α.Ε. 01540 «Επιχορήγηση για βοηθήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και επιδόµατα 
κοινωνικής πρόνοιας» κατά 240.000,00 € ήτοι από 240.000,00 σε 0,00 €, διότι η 
επιχορήγηση για τα ανωτέρω επιδόµατα θα γίνεται πλέον µέσω Κ.Α.Π. 
                                 Ε.Φ. 191 «Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης» 
Κ.Α.Ε. 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά 954.320,00 € ήτοι από 1.050.000,00 
€ σε 95.680,00 €, διότι η επιχορήγηση για τις δαπάνες µεταφοράς µαθητών θα γίνεται πλέον 
µέσω Κ.Α.Π. 
                               Ε.Φ. 192 «∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» 
Κ.Α.Ε. 0159 «Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες» κατά 1.120.094,00 € ήτοι από 
1.300.000,00 € σε 179.906,00 €, διότι η επιχορήγηση για τις δαπάνες µεταφοράς µαθητών 
θα γίνεται πλέον µέσω Κ.Α.Π. 
                                   
ΕΞΟ∆Α 
 
   Έχοντας υπ’όψη τα παραπάνω καθώς και το ταµειακό υπόλοιπο έτους 2012 το οποίο 
ανέρχεται στο ποσό των 3.436.492,31 € έγιναν οι ανάλογες µειώσεις και αυξήσεις σε 
Κ.Α.Εξόδων  των φορέων 071, 072, 151, 191, 192, 291, 292 και 295 σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο φύλλο µεταβολών. 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

                                                                            ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ     
            ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε.  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2013     
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ     
                  

A.EΣΟ∆Α               

                  

Α/Α  ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ  

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

1 071 6118 

Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της 
υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 
4093/2012 0,00 0,00 508.376,82   508.376,82 

2 072 0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 80.000,00 80.000,00 44.906,25   124.906,25 

3 

072 6118 

Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της 
υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 
4093/2012 0,00 0,00 16.800,00   16.800,00 

4 
151 01540 

Επιχορήγηση για βοηθήµατα υγειονοµικής 
περίθαλψης και επιδόµατα κοινωνικής 
πρόνοιας 240.000,00 240.000,00   240.000,00 0,00 

5 
151 1252/4 

Έσοδα από Κ.Α.Π. για διατροφικό επίδοµα 
νεφροπαθών 0,00 0,00 240.000,00   240.000,00 

6 191 0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 1.050.000,00 1.050.000,00   954.320,00 95.680,00 
7 191 1252/3 Έσοδα από Κ.Α.Π. για µεταφορά µαθητών 0,00 0,00 954.320,00   954.320,00 

8 

191 6118 

Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση 
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της 
υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου 1 του Ν 
4093/2012 0,00 0,00 56.097,01   56.097,01 

9 192 0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 1.300.000,00 1.300.000,00   1.120.094,00 179.906,00 
10 192 1252/3 Έσοδα από Κ.Α.Π. για µεταφορά µαθητών 0,00 0,00 1.120.094,00   1.120.094,00 
11 292 1252/5 Έσοδα από Κ.Α.Π. για ΟΣ∆Ε 0,00 0,00 25.000,00   25.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ   2.670.000,00 2.670.000,00 2.965.594,08 2.314.414,00 3.321.180,08 
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Β.ΕΞΟ∆Α 
                  

  
Α/Α  ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ 

  
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ  
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

1 071 5399 

∆απάνες λοιπών 
συγχρηµατοδοτούµενων 
προγραµµάτων (MISRAR,ADRIMOB 
κλπ.) 110.000,00 110.000,00   18.529,72 91.470,28 

2 071 9451 ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΑΝΑ 3 5.128,00 5.128,00 46.759,06   51.887,06 
3 071 9453 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ-ΣΑΝΑ 8 0,00 0,00 2.517,95   2.517,95 
4 071 9454 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ 8 1.067.000,00 1.067.000,00   61.606,00 1.005.394,00 
5 071 9456 Υ∆ΡΕΥΣΗ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΣΑΝΑ 8 432.000,00 432.000,00 85.693,73   517.693,73 
6 071 9459 ∆ΙΑΦΟΡΑ-ΣΑΝΑ 8 106,56 106,56   106,56 0,00 

7 071 9483 
Ανέγερση κλπ. σχολικών κτιρίων 
(Ο.Σ.Κ.) 850.500,00 850.500,00 236.080,90 0,00 1.086.580,90 

8 071 9483.α Ανέγερση κλπ. σχολικών κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) 412.231,28 412.231,28 236.080,90   648.312,18 
9 071 9483.β Ανέγερση κλπ. σχολικών κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) 67.207,28 67.207,28     67.207,28 
10 071 9483.γ Ανέγερση κλπ. σχολικών κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) 371.061,44 371.061,44     371.061,44 

11 071 
9571.1 

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα: Βιώσιµη 
ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440) 1.800.000,00 1.800.000,00 131.652,74 0,00 1.931.652,74 

12 071 
9571.1α 

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα: Βιώσιµη 
ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440) 1.742.125,92 1.742.125,92 131.652,74   1.873.778,66 

13 071 
9571.1β 

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα: Βιώσιµη 
ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440) 2.264,69 2.264,69     2.264,69 

14 071 
9571.1γ 

Ολοκληρωµένο πρόγραµµα: Βιώσιµη 
ανάπτυξη Πίνδου (ΣΑΕ 440) 55.609,39 55.609,39     55.609,39 

15 071 
9571.2 

Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 
επαρχιακής και κοινοτικής οδοποιίας 
(Τ.Ε.Ο.) 300.000,00 300.000,00   14.912,89 285.087,11 

16 071 
9579 

Εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν 
κατονοµάζονται ειδικά 100.000,00 100.000,00   25.005,17 74.994,83 

17 071 9732 Εκπαίδευση-Πρόγραµµα ΚΑΠ 45.000,00 45.000,00 105.950,00 0,00 150.950,00 
18 071 9732.α Εκπαίδευση-Πρόγραµµα ΚΑΠ 39.050,00 39.050,00 105.950,00   145.000,00 
19 071 9732.β Εκπαίδευση-Πρόγραµµα ΚΑΠ 0,00 0,00     0,00 
20 071 9732.γ Εκπαίδευση-Πρόγραµµα ΚΑΠ 5.950,00 5.950,00     5.950,00 
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21 071 9761 Οικισµός-Πρόγραµµα ΚΑΠ 50.000,00 50.000,00 150.000,00 0,00 200.000,00 
22 071 9761.α Οικισµός-Πρόγραµµα ΚΑΠ 42.803,16 42.803,16 150.000,00   192.803,16 
23 071 9761.β Οικισµός-Πρόγραµµα ΚΑΠ 7.196,84 7.196,84     7.196,84 
24 071 9771 Συγκοινωνιακά-Πρόγραµµα ΚΑΠ 1.100.000,00 1.100.000,00 674.200,00 0,00 1.774.200,00 
25 071 9771.α Συγκοινωνιακά-Πρόγραµµα ΚΑΠ 865.810,78 865.810,78 674.200,00   1.540.010,78 
26 071 9771.β Συγκοινωνιακά-Πρόγραµµα ΚΑΠ 209.989,22 209.989,22     209.989,22 
27 071 9771.γ Συγκοινωνιακά-Πρόγραµµα ΚΑΠ 24.200,00 24.200,00     24.200,00 
28 071 9773 Ύδρευση-Πρόγραµµα ΚΑΠ 100.000,00 100.000,00 150.000,00   250.000,00 
29 071 9776 Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραµµα ΚΑΠ 200.000,00 200.000,00 408.467,69 0,00 608.467,69 
30 071 9776.α Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραµµα ΚΑΠ 157.707,31 157.707,31 408.467,69   566.175,00 
31 071 9776.β Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραµµα ΚΑΠ 33.825,00 33.825,00     33.825,00 
32 071 9776.γ Εγγειοβελτιωτικά-Πρόγραµµα ΚΑΠ 8.467,69 8.467,69     8.467,69 
33 071 9778 Γεωργία-Πρόγραµµα ΚΑΠ 50.000,00 50.000,00 54.191,00   104.191,00 
34 071 9779 ∆ιάφορα-Πρόγραµµα ΚΑΠ 700.000,00 700.000,00 823.088,30 0,00 1.523.088,30 
35 071 9779.α ∆ιάφορα-Πρόγραµµα ΚΑΠ 622.471,70 622.471,70 823.088,30   1.445.560,00 
36 071 9779.β ∆ιάφορα-Πρόγραµµα ΚΑΠ 34.440,00 34.440,00     34.440,00 
37 071 9779.γ ∆ιάφορα-Πρόγραµµα ΚΑΠ 43.088,30 43.088,30     43.088,30 
38 072 0291 Εργοδοτικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 6.500,00 6.500,00   5.500,00 1.000,00 

39 072 
0292 

Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς 5.000,00 5.000,00   5.000,00 0,00 

42 072 0515 
Αποζηµίωση µελών συλλογικών 
οργάνων 43.200,00 43.200,00 1.706,25   44.906,25 

43 
072 0565 

Αποζηµίωση υπαλλήλων που 
µετατάσσονται-µετατίθενται σε 
παραµεθόρια περιοχή 4.000,00 4.000,00   3.000,00 1.000,00 

44 
072 0566 

Αποζηµίωση κλιµακίων ελέγχου λαϊκών 
αγορών 5.000,00 5.000,00   3.000,00 2.000,00 

45 072 0631 Βοηθήµατα εφάπαξ 60.000,00 60.000,00   15.000,00 45.000,00 

46 
072 0711 

Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό 
µόνιµου προσωπικού 135.000,00 135.000,00 0,00 30.000,00 105.000,00 

47 
072 0711.α 

Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου 
προσωπικού 132.070,21 132.070,21   30.000,00 102.070,21 

48 
072 0711.β 

Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου 
προσωπικού 2.929,79 2.929,79     2.929,79 
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49 
072 0716 

Έξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων 
στο εσωτερικό 8.000,00 8.000,00   3.000,00 5.000,00 

50 072 0826 ∆απάνες κινητής τηλεφωνίας 1.800,00 1.800,00 500,00   2.300,00 
51 072 0829 Λοιπές µεταφορές 8.500,00 8.500,00 0,00 2.500,00 6.000,00 
52 072 0829α Λοιπές µεταφορές 8.224,15 8.224,15   2.500,00 5.724,15 
53 072 0829β Λοιπές µεταφορές 275,85 275,85     275,85 

54 072 0845 
Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων 
σχέσεων 10.000,00 10.000,00 25.000,00   35.000,00 

55 
072 0869 

Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισµού 15.000,00 15.000,00 0,00 6.957,00 8.043,00 

56 
072 0869.α 

Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισµού 14.844,46 14.844,46   6.957,00 7.887,46 

57 
072 0869.β 

Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισµού 155,54 155,54     155,54 

58 072 0871 Αµοιβές φυσικών προσώπων 80.000,00 80.000,00 72.757,00 0,00 152.757,00 
59 072 0871.α Αµοιβές φυσικών προσώπων 45.560,00 45.560,00 72.757,00   118.317,00 
60 072 0871.β Αµοιβές φυσικών προσώπων 17.640,00 17.640,00     17.640,00 
61 072 0871.γ Αµοιβές φυσικών προσώπων 16.800,00 16.800,00     16.800,00 

62 
072 0892 

Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση 
δικαστικών αποφάσεων 30.000,00 30.000,00   8.000,00 22.000,00 

63 072 0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές 60.000,00 60.000,00 0,00 10.000,00 50.000,00 
64 072 0899.α Λοιπές ειδικές αµοιβές 58.978,60 58.978,60   10.000,00 48.978,60 
65 072 0899.β Λοιπές ειδικές αµοιβές 1.021,40 1.021,40     1.021,40 

66 
072 1111 

Προµήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών 
κλπ.συναφών υλικών 30.000,00 30.000,00 0,00 13.000,00 17.000,00 

67 
072 1111.α 

Προµήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών 
κλπ.συναφών υλικών 29.580,57 29.580,57   13.000,00 16.580,57 

68 
072 1111.β 

Προµήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών 
κλπ.συναφών υλικών 419,43 419,43     419,43 

69 072 1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 12.000,00 12.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 
70 072 1231α Προµήθεια ειδών καθαριότητας 11.709,76 11.709,76   2.000,00 9.709,76 
71 072 1231β Προµήθεια ειδών καθαριότητας 290,24 290,24     290,24 

72 
072 1329 

Προµήθεια ειδών συντήρησης-
επισκευής κάθε είδους λοιπού 
εξοπλισµού 25.000,00 25.000,00   3.682,68 21.317,32 
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73 072 1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 150.000,00 150.000,00 0,00 15.000,00 135.000,00 
74 072 1511.α Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 145.500,18 145.500,18   15.000,00 130.500,18 
75 072 1511.β Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 4.499,82 4.499,82     4.499,82 

76 
072 1512 

Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και 
δαπάνες κοινοχρήστων 40.000,00 40.000,00 0,00 10.500,00 29.500,00 

77 
072 1512.α 

Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και 
δαπάνες κοινοχρήστων 37.360,00 37.360,00   10.500,00 26.860,00 

78 
072 1512.β 

Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και 
δαπάνες κοινοχρήστων 2.640,00 2.640,00     2.640,00 

79 072 1699 Λοιπές προµήθειες 20.000,00 20.000,00 10.000,00 0,00 30.000,00 
80 072 1699.α Λοιπές προµήθειες 19.708,05 19.708,05 10.000,00   29.708,05 
81 072 1699.β Λοιπές προµήθειες 291,95 291,95     291,95 
82 072 3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 1.000,00 1.000,00 1.000,00   2.000,00 
83 151 2713 ∆ιατροφικό επίδοµα νεφροπαθών 240.000,00 240.000,00 78.371,49   318.371,49 
84 191 0821 Μεταφορά µαθητών 1.060.000,00 1.060.000,00 51.244,96 0,00 1.111.244,96 
85 191 0821.α Μεταφορά µαθητών 713.847,53 713.847,53 51.244,96   765.092,49 
86 191 0821.β Μεταφορά µαθητών 257.953,55 257.953,55     257.953,55 
87 191 0821.γ Μεταφορά µαθητών 88.198,92 88.198,92     88.198,92 
88 192 0821 Μεταφορά µαθητών 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 6.448,33 1.303.551,67 
89 192 0821.α Μεταφορά µαθητών 842.525,25 842.525,25   6.448,33 836.076,92 
90 192 0821.β Μεταφορά µαθητών 332.905,37 332.905,37     332.905,37 
91 192 0821.γ Μεταφορά µαθητών 134.569,38 134.569,38     134.569,38 

92 
291 0711 

Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό 
µόνιµου προσωπικού 13.000,00 13.000,00 7.000,00   20.000,00 

93 291 5322.2 Πρόγραµµα RICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 
94 291 5322.2α Πρόγραµµα RICA 931,54 931,54 1.000,00   1.931,54 
95 291 5322.2β Πρόγραµµα RICA 68,46 68,46     68,46 

96 
291 5322.5 

Λοιπές δαπάνες που αφορούν Γεωργία-
Κτην-∆άση κλπ 500,00 500,00 2.582,75   3.082,75 

97 292 0342 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού 0,00 0,00 20.000,00   20.000,00 

98 
292 0352 

Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισµούς εποχιακού προσωπικού 0,00 0,00 5.000,00   5.000,00 

99 
292 0711 

Έξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό 
µόνιµου προσωπικού 5.000,00 5.000,00 9.000,00   14.000,00 

100 292 1214 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 500,00 500,00 1.093,45   1.593,45 
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101 
292 53221 

∆απάνες ολοκληρωµένου συστήµατος 
(ΟΣ∆Ε) 15.000,00 15.000,00 10.000,00   25.000,00 

102 292 53223 Βρουκέλλωση 10.000,00 10.000,00 10.000,00   20.000,00 

103 
295 0879 

Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες 162.000,00 162.000,00 0,00 38.300,57 123.699,43 

104 
295 0879.α 

Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες 143.207,82 143.207,82   38.300,57 104.907,25 

105 
295 0879.β 

Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες 18.792,18 18.792,18     18.792,18 

    ΣΥΝΟΛΟ   10.476.734,56 10.476.734,56 3.174.857,27 301.048,92 13.350.542,91 
         

   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ     

         

   ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 9.841.028,00     

   ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 651.180,08     

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 10.492.208,08     

         

   ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 11.054.892,04     

   ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2.873.808,35     

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 13.928.700,39     

         

   ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α 10.492.208,08     

   ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟ∆Α 13.928.700,39     

   

∆ΙΑΦΟΡΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΕΤΟΥΣ 2012 -3.436.492,31     

         

 Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ) 3.436.492,31     

 Τ110 
Ταµειακό Υπόλοιπο για κάλυψη έργων 
Π∆Ε 564.427,55     

 Τ120 
Ταµειακό Υπόλοιπο για κάλυψη 
υποχρεώσεων ΠΟΕ 2.872.064,76     
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
   ∆/νσης Οικονοµικού Π.Ε. Ιωαννίνων για την 1η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού  Εσόδων-Εξόδων  
Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2013 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αρίθµ.: 48514/27-12-2012(άρθρα: 2Α,5,6)  ΚΥΑ των Υπουργού Οικονοµικών και Εσωτερικών 
περί: «Κατάρτισης και υποβολής του Προϋπολογισµού των Περιφερειών οικονοµικού έτους 2013» 
και την ανάγκη προσαρµογής του ήδη εγκεκριµένου Προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων σε 
αυτήν, ήτοι: 

• Έγγραφή των Ταµειακών Υπολοίπων σε συγκεκριµένους  Κ.Α.Ε. εσόδων για την 
εναρµόνιση και οµοιογένεια της Οικονοµικής Πληροφορίας ενόψει της έναρξης 
λειτουργίας του Κόµβου ∆ιαλειτουργικότητας, 

• Έγγραφή των εσόδων για  µεταφορά µαθητών, διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών, δαπάνες 
ΟΣ∆Ε, στα έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, 

• Έγγραφή των εσόδων για «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων της υποπαραγράφου Γ2 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» στον κωδικό 
6118, 

• Ανάλυση των Κ.Α.Ε. εξόδων σε (01) τρέχον έτος, (02) οφειλές, (3) ληξιπρόθεσµα ποσά 
που χρηµατοδοτούνται από τον ΚΑΕ 6118.    

2. Την αρίθ. 51357/∆Ε-5921/28-11-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτ., Υποδοµ., Μεταφορών και 
δικτύων (εγγραφή στον ΚΑΕ 9479/ΑΕ «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων Υποψήφιων 
οδηγών-ΣΑΕ 063»), 

3. Την εγγραφή των Ταµειακών υπολοίπων του οικονοµικού έτους 2012  σε αντίστοιχους Κωδικούς 
εξόδων µετά την επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων του παρελθόντος έτους, 

επιφέρουµε αυξοµειώσεις στους ΚΑΕ εσόδων και εξόδων όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη 1η 
τροποποίηση του Προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων και της οποίας τα αποτελέσµατα εµφανίζονται 
ως ακολούθως: 
 

Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α 
 

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2013 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

36.565.350,00 14.485.804,83 696.723,20 20.883.798,96 30.864.079,07 
 
ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ  ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
     

ΑΡΧΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

2013 

ΕΓΓΡΑΦΗ 
 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 
37.422.500,00 339.633,79 12.418.033,53 6.713.702,92 43.466.464,40 

 Ύστερα από τις παραπάνω αυξοµειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική ∆ιαµόρφωση του 
Προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων Οικ. Έτους 2013 έχει ως εξής: 
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο ∆ Ω Ν:            30.864.079,07     
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν:            43.466.464,40    
 
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:            12.602.385,33       
                                                                                              Ιωάννινα  29 Μαρτίου 2013 
 
                                                                                                       Η Προϊσ/νη  ∆/νσης 
 
                                                                                      
                                                                                                          Σερβετά Ειρήνη 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
   

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   
   

 ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   
   

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ   
   

 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   
   

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ         2013   
   

 ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  

       

    ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 

KAE ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ       ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

    2013   
      

151.0154 
Επιχορήγ.για βοηθήµ.Υγειον.Περίθαλψης & Επιδ.Κοιν. 
Πρόνοιας 751.500,00   

  691.500,00 60.000,00 

151.1252.04 Έσοδα από ΚΑΠ για διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών   691.500,00     691.500,00 

191.0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 1.768.000,00     1.658.000,00 110.000,00 

191.1252.03 Έσοδα από ΚΑΠ για µεταφορά µαθητών   1.145.373,00     1.145.373,00 

191.6118 Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012   512.627,00     512.627,00 

192.0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 3.188.000,00     2.768.609,50 419.390,50 

192.1252.03 Έσοδα από ΚΑΠ για µεταφορά µαθητών   1.699.919,50     1.699.919,50 

192.6118 Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012   1.068.690,00     1.068.690,00 

291.0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 30.000,00   50.000,00   80.000,00 

292/0159 Επιχορήγησεις για λοιπές δαπάνες 36.000,00   47.000,00   83.000,00 

350.0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 1.000,00   16.266,20   17.266,20 

390.6118 Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012   30.350,00     30.350,00 

073.1252.01 
Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές 
δαπάνες 426.000,00   

  92.500,00 333.500,00 

073.6118 Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012   12.400,00     12.400,00 

072.1252.01 
Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές 
δαπάνες 1.711.750,00   

383.457,00   2.095.207,00 
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072.6118 Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012   98.805,00     98.805,00 

071.1251 Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηµατοδ.από εθν.πόρους 3.049.980,00     2.237.667,37 812.312,63 

071.1253 Έσοδα από ΚΑΠ για βελτ.,συντήρ. Οδ.δικτύου 3.693.381,00     1.949.952,61 1.743.428,39 

071.9454 ΣΑΝΑ 8- τοµ. Εκπαίδευση   30.000,00     30.000,00 

071.9474 Προγραµµατική Σύµβαση Αθλητικών 100.000,00   200.000,00 55.946,55 244.053,45 

071.9479/ΑΒ Έργα ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΤΕΡΠΣ 400.000,00     2.302,01 397.697,99 

071.9483 Επιχ/σεις για ανεγέρσεις σχολείων 2.916.000,00     2.916.000,00 0,00 

071.6118 Έκτακτη επιχορήγηση του ν. 4093/2012   9.132.086,54     9.132.086,54 

071.9781 Συντήρηση Συγκοινωνιακών έργων 8.500.000,00     8.500.000,00 0,00 

071.9571 Συντηρήσεις - επισκευές  Συγκ/κών έργων 400.000,00     11.320,92 388.679,08 

071.9479 ΣΑΕ 063   64.053,79     64.053,79 

              

    ΣΥΝΟΛΟ: 14.485.804,83 696.723,20 20.883.798,96   

              

  Ε  Ξ  Ο  ∆  Α           

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ     
      

  ΤΑΚΤΙΚΟ 50.000,00   
  50.000,00 0,00 

        
      

071.0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό 400.000,00   
    400.000,00 

071.0711.01   360.831,00   
      

071.0711.02   39.169,00   
      

071.5452 ∆απάνες για έρευνα και επενδύσεις 140.000,00   
14.123,55   154.123,55 

071.5452.01   117.980,00   
      

071.5452.02   22.020,00   
      

071.9453/Α8 ΣΑΝΑ/8-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 2.600.000,00   130.111,56   2.730.111,56 

071/9454/Β8 ΣΑΝΑ/8-ΕΚΠ/ΣΗ   106.192,19     106.192,19 

071/9455/Α8 ΣΑΝΑ/8-ΟΙΚΙΣΜΟΣ   2.071,59     2.071,59 
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071.9459/Α4 ΣΑΕΠ 030 2.500.000,00   
8.763.331,79   11.263.331,79 

071.9459/Α4/01   702.272,14   
      

071.9459/Α4/02   1.797.727,86   
      

071.9474.Β  Προγραµµατική Συµβ. Αθλητικών 100.000,00   200.000,00   300.000,00 

071.9474/Β/01                        " 44.053,45   
      

071.9474/Β/03                        " 55.946,55   
      

071.9474.Γ Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων (Κλειστό Γυµναστήριο)   50.000,00     50.000,00 

071.9479/ιε ΕΑΠΕΚ 610.000,00   
659.375,70   1.269.375,70 

071.9479/ιε/01                        " 596.353,59   
      

071.9479/ιε/02                        " 13.646,41   
      

071.9479/ιλ ΕΑΠΠΗ 250.000,00       250.000,00 

071.9479/ιλ/01       
      

071.9479/ιλ/02       
      

071.9479/ΑΒ Έργα ΕΤΕΡΠΣ 400.000,00   
    400.000,00 

071.9479/ΑΒ/01                       " 397.697,99   
      

071.9479/ΑΒ/02                       "     
      

071.9479/ΑΒ/03                       " 2.302,01   
      

071.9479/ΑΓ  Πρόγραµµα Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου(ΣΑΕ 440) 1.500.000,00   
2.140.334,68   3.640.334,68 

071.9479/ΑΓ/01                       " 1.441.736,84   
      

071.9479/ΑΓ/02                       " 58.263,16   
      

071/9479 ΣAE 063   64.053,89     64.053,89 

071.9483 Επενδύσεις για ανέγερση, προσθήκη και 2.916.000,00   
  1.019.449,91 1.896.550,09 

  αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων     
      

071.9483.01                       " 1.103.035,90   
      

071.9483.02                       " 46.898,61   
      

071.9483.03                       " 1.766.065,49   
      

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 42 - 

071.9571 Επισκευή και συντήρηση Συγκ/κων έργων 400.000,00         

071.9571.01                       " 388.679,08   
      

071.9571.03                       " 11.320,92   
      

071.9764 
Επενδύσεις εκτελούµενες από έσοδα του Ν.Π.∆.∆.-
τοµ.Γεωργία-∆άση-Αλ. 300.000,00   

  185.575,37 114.424,63 

071.9764.01                       " 200.512,68   
      

071.9764.02                       " 99.487,32   
      

071.9771 
Επενδύσεις εκτελούµενες από έσοδα του Ν.Π.∆.∆.-
τοµ.Συγκοινωνίες 9.000.000,00   

  2.824.470,01 6.175.529,99 

071.9771.01                       " 3.112.247,39   
      

071.9771.02                       " 479.535,25   
      

071.9771.03                       " 5.408.217,36   
      

071.9773 
Επενδύσεις εκτελούµενες από έσοδα του Ν.Π.∆.∆.-
τοµ.Ύδρευση-Αποχ/ση 45.000,00   

  50,20 44.949,80 

071.9773.01                       " 50,20   
      

071.9773.02                       "     
      

071.9773.03                       " 44.949,80   
      

071.9776 
Επενδύσεις εκτελούµενες από έσοδα του Ν.Π.∆.∆.-
τοµ.Εγγειοβελτιωτικά 700.000,00   

  297.262,86 402.737,14 

071.9776.01                       " 156.013,06   
      

071.9776.02                       " 152.332,02   
      

071.9776.03                       " 391.654,92   
      

071.9779 
Επενδύσεις εκτελούµενες από έσοδα του Ν.Π.∆.∆.-
τοµ.∆ιάφορα 5.000.000,00   

  2.214.294,57 2.785.705,43 

071.9779.01                       " 2.961.319,46   
      

071.9779.02                       " 587.050,35   
      

071.9779.03                       " 1.451.630,19   
      

151/0579 Έξοδα του καταργηθέντος λογαρ/σµού Ιατρ. αντίληψης   70.316,12 
    70.316,12 

151.0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό 70.000,00   
    70.000,00 

151.0711.01                       " 
64.100,00 
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151.0711.02                       " 
5.900,00 

  
      

151.2551 Επιχ/ση σε Ιδρύµατα και Εταιρείες προστασίας 90.000,00   
25.120,00   115.120,00 

  ενηλίκων και ανηλίκων     
      

151.2551.01                       " 
64.880,00 

  
      

151.2551.02                       " 
25.120,00 

  
      

151.2713 Βοηθήµατα σε πάσχοντες από συγγενή αοµολυτική αναιµία 752.000,00   
69.085,37   821.085,37 

151.2713.01                       " 
633.131,25 

  
      

151.2713.02                       " 
118.868,75 

  
      

191.0821 Μεταφορά µαθητών 1.768.000,00   
    1.768.000,00 

191.0821.01                       " 
862.450,00 

  
      

191.0821.02                       " 
392.923,00 

  
      

191.0821.03                       " 
512.627,00 

  
      

192.0821 Μεταφορά  Μαθητών 3.188.000,00   
    3.188.000,00 

192.0821.01                       " 
1.508.430,00 

  
      

192.0821.02                       " 
610.880,00 

  
      

192.0821.03                       " 
1.068.690,00 

  
      

291.0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτικ.υπαλλήλων στο εσωτερικό 44.000,00   
7.700,00   51.700,00 

291.0711.01                       " 
36.300,00 

  
      

291.0711.02                       " 
7.700,00 

  
      

291.5244 ∆απάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν 57.000,00   
63.900,00   120.900,00 

  προβλέπονται σε άλλους κωδικούς.     
      

291.5244.01                       " 
43.100,00 

  
      

291.5244.02                       " 
13.900,00 

  
      

291.5322 ∆απάνες Γεωργικού Προσανατολισµού-∆ιαρθρωτικές 52.500,00   
11.000,00   63.500,00 

  Πολιτικές     
      

291.5322.01                       " 
41.500,00 
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291.5322.02                       " 
11.000,00 

  
      

292.0342 Αµοιβές εποχιακού προσωπικού   35.000,00     35.000,00 

292.0352 Εισφορές εποχιακού προσωπικού   12.000,00     12.000,00 

292.5243 ∆απάνες  εφαρµογής προγράµµατος Ο.Σ.∆.Ε. 12.000,00   5.000,00   17.000,00 

292.5243.01                       " 
6.650,00 

  
      

292.5243.02                       " 
5.350,00 

  
      

292.5329 Λοιπές γεωργικές εφαρµογές 56.500,00   
12.195,61   68.695,61 

292.5329.01                       " 
43.200,00 

  
      

292.5329.02                       " 
13.300,00 

  
      

350.0515 
Αποζηµίωση ή έξοδα κίνησης για συµµετοχή σε συµβ.& 
επιτροπές 15.000,00   

17.740,27   32.740,27 

350.0515.01                       " 
12.430,00 

  
      

350.0515.02                       " 
2.570,00 

  
      

350.0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό 66.600,00   
13.100,00   79.700,00 

350.0711.01                       " 
53.500,00 

  
      

350.0711.02                       " 
13.100,00 

  
      

390.0515 Αποζηµίωση ή έξοδα κίνησης για συµµετοχή σε 230.000,00   
    230.000,00 

  συµβούλια και επιτροπές     
      

390.0515.01                       " 
199.650,00 

  
      

390.0515.02                       " 
0,00 

  
      

390/0515.03                       " 
30.350,00 

  
      

390.0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτ. υπαλλ. στο εσωτερικό 75.000,00   
    75.000,00 

390.0711.01                       " 
63.700,00 

  
      

390.0711.02                       " 
11.300,00 

  
      

072.0219 Λοιπά γενικά επιδόµατα 21.000,00   
7.600,00   28.600,00 

072.0219.01                       " 13.392,00   
      

072.0219.02                       " 7.608,00   
      

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 45 - 

072.0291 Εισφορές ΙΚΑ 75.950,00   
150,00   76.100,00 

072.0291.01                       " 75.806,00   
      

072.0291.02                       " 144,00   
      

072.0292 Εισφορές σε διάφορα ταµεία 30.050,00   
315,00   30.365,00 

072.0292.01                       " 29.737,00   
      

072.0292.02                       " 313,00   
      

072.0293 
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΟΠΠΥ 4.300,00   

370,00   4.670,00 

072.0293.01                       " 
3.931,00 

  
      

072.0293.02                       " 
369,00 

  
      

072.0385 
Αποζηµίωση Σπουδαστών 8.500,00 

  
530,00   9.030,00 

072.0385.01                       " 
7.971,66 

  
      

072.0385.02                       " 
528,34 

  
      

072.0511 Αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση 69.750,00   
15.000,00   84.750,00 

072.0511.01                       " 
54.781,00 

  
      

072.0511.02                       " 
14.969,00 

  
      

072.0515 Aποζηµίωση ή έξοδα κίνησ. για συµβ.& επιτροπές 205.000,00   
90.000,00   295.000,00 

072.0515.01                       " 
113.267,20 

  
      

072.0515.02                       " 
89.000,00 

  
      

072.0515.03                       " 
2.732,80 

  
      

072.0519 Επιµίσθιο 21.300,00   
800,00   22.100,00 

072.0519.01                       " 
20.524,00 

  
      

072.0519.02                       " 
776,00 

  
      

072.0561 Αποζηµίωση για απασχ. σε γραφεία βουλευτών 6.000,00   
550,00   6.550,00 

072.0561.01                       " 
5.460,00 

  
      

072.0561.02                       " 540,00         

072.0711 Έξοδα µετακίνησης πολιτικ. υπαλλήλων στο εσωτερικό 120.000,00   
15.100,00   135.100,00 
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072.0711.01                       " 
104.900,00 

  
      

072.0711.02                       " 
15.100,00 

  
      

072.0716 Έξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό 20.000,00   
8.000,00   28.000,00 

072.0716.01                       " 
18.000,00 

  
      

072.0716.02                       " 
2.000,00 

  
      

072.0717 
Έξοδα µετακίνησης στο εξωτερικό και αντίστροφα 10.000,00 

  
    10.000,00 

072.0717.01                       " 
9.685,00 

  
      

072.0717.02                       " 
315,00 

  
      

072.0813 Μισθώµατα κτιρίων 220.000,00   
  20.000,00 200.000,00 

072.0813.01                       " 
194.000,00 

  
      

072.0813.02                       " 
26.000,00 

  
      

072.0824 Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 110.000,00   
    110.000,00 

072.0824.01                       " 
100.318,50 

  
      

072.0824.02                       " 
9.681,50 

  
      

072.0826 ∆απάνες κινητής τηλεφωνίας 15.000,00   
  5.000,00 10.000,00 

072.0826.01                       " 
14.000,00 

  
      

072.0826.02                       " 
1.000,00 

  
      

072.0829 Λοιπές µεταφορές 70.000,00   
    70.000,00 

072.0829.01                       " 
41.100,00 

  
      

072.0829.02                       " 
28.900,00 

  
      

072.0831 Ύδρευση & Άρδευση 20.000,00   
    20.000,00 

072.0831.01                       " 
19.420,12 

  
      

072.0831.02                       " 
579,88 

  
      

072.0832 Φωτισµός και κίνηση 150.000,00   
50.000,00   200.000,00 

072.0832.01                       " 
130.000,00 

  
      

072.0832.02                       " 
20.000,00 
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072.0841 ∆ηµοσιεύσεις γενικά 15.000,00   
    15.000,00 

072.0841.01                       " 12.900,00         

072.0841.02                       " 2.100,00         

072.0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία 40.000,00   
    40.000,00 

072.0843.01                       " 25.600,00         

072.0843.02                       " 14.400,00         

072.0844 
Οργάνωση εκθέσεων,συνεδρίων & πολιτιστ. Εκδηλώσεων 30.000,00   

    30.000,00 

072.0844.01                       " 
23.750,00 

  
      

072.0844.02                       " 
6.250,00 

  
      

072.0845 Κάθε είδους δαπάνη δηµοσίων σχέσεων 100.000,00   
    100.000,00 

072.0845.01                       " 75.300,00         

072.0845.02                       " 
14.127,00 

  
      

072.845.03                       " 
10.573,00 

  
      

072.0851 Συντήρηση µονίµω εγκαταστάσεων 10.000,00   
    10.000,00 

072.0851.01                       " 9.925,00         

072.0851.02                       " 
75,00 

  
      

072.0869 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 15.000,00   
    15.000,00 

072.0869.01                       " 14.400,00         
072.0869.02                       " 600,00         

072.0871 Αµοιβές φυσικών προσώπων 550.000,00   
50.000,00    600.000,00 

072.0871.01                       " 342.945,00         

072.0871.02                       " 
121.555,00 

  
      

072.0871.03                       " 
85.500,00 

  
      

072.0892 
Πάσης φύσεως δαπάνες εκτέλ.δικαστ.αποφάσεων ή 
συµβιβ.πράξεων 

30.000,00 
  

    30.000,00 

072.0892.01                       " 
29.480,00 

  
      

072.0892.02                       " 
520,00 

  
      

072.1111 Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών 110.000,00   
    110.000,00 

  συναφών  υλικών           

072.1111.01                       " 
84.600,00 
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072.1111.02                       " 
25.400,00 

  
      

072.1329 Προµήθεια ειδών συντ.και επισκ.κάθε είδους εξοπλισµού 30.000,00   
    30.000,00 

072.1329.01                       " 
23.100,00 

  
      

072.1329.02                       " 
6.900,00 

  
      

072.1512 Καύσιµα θέρµανσης 154.000,00   
30.000,00   184.000,00 

072.1512.01                       " 
148.500,00 

  
      

072.1512.02                       " 
5.500,00 

  
      

072.1699 Λοιπές προµήθειες υλικών 30.000,00   
    30.000,00 

072.1699.01                       " 
26.830,00 

  
      

072.1699.02                       " 
3.170,00 

  
      

072.1723 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 35.000,00   
    35.000,00 

072.1723.01                       " 
34.550,00 

  
      

072.1723.02                       " 
450,00 

  
      

072.5152 
∆απάνες πολιτικού σχεδ.εκτάκτων αναγκ.(ΠΣΕΑ) 

50.000,00   
   50.000,00 

072.5152.01                       " 49.970,00         
072.5152.02                       " 30,00         

073.0511 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία 66.000,00   
10.800,00   76.800,00 

073.0511.01                       " 55.117,54         
073.0511.02                       " 10.882,46         

073.0512 Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες 17.500,00   
6.700,00   24.200,00 

  και νυκτερινές ώρες           

073.0512.01                       " 
10.769,23 

  
      

073.0512.02                       " 
6.730,77 

  
      

073/0861 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 
20.000,00 

  
  15.000,00 5.000,00 

073/0869 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 
20.000,00 

  
  15.000,00 5.000,00 

073/0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές 
90.000,00 

  
  30.000,00 60.000,00 

073/1321 Προµήθεια  ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών 
20.000,00 

  
  10.000,00 10.000,00 
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µέσων 

073/1329 
Προµήθεια  ειδών συντήρησης και επισκευής 
λοιπ.εξοπλισµού 

20.000,00 
  

  10.000,00 10.000,00 

073.1421 Προµήθεια στολών  20.000,00   
    20.000,00 

073.1421.01                       " 
28,00 

  
      

073.1421.02                       " 
19.972,00 

  
      

073.1423 Προµήθεια υποδηµάτων 12.000,00   
    12.000,00 

073.1423.01                       " 6.000,00         

073.1423.02                       " 
6.000,00 

  
      

073.1511 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 100.000,00   
  17.600,00 82.400,00 

073.1511.01                       " 
87.600,00 

  
      

073.1511.02                       " 0,00         
073.1511.03                       " 12.400,00         

        
      

    ΣΥΝΟΛΟ 339.633,79 12.418.033,53 6.713.702,92   

              

Τ100 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 12.602.385,33         

Τ110 Ταµειακό Υπόλοιπο προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 12.285.541,06         

Τ120 Ταµειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη λοιπών υποχρεώσεων ΠΟΕ 316.844,27         

              

  ΕΣΟ∆Α 36.565.350,00 14.485.804,83 696.723,20 20.883.798,96 30.864.079,07 

  ΕΞΟ∆Α 37.422.500,00 339.633,79 12.418.033,53 6.713.702,92 43.466.464,40 

  ΤΥ 12.602.385,33         

  Ιωάννινα 29/3/2013     
      

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ     
      

              
              

  ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ           
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Πρέβεζα,  19-2-2013  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ        
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      Αρ. Πρωτ. 16357/529 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ        
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣ :  Περιφέρεια Ηπείρου 
∆ιεύθυνση       : Σπηλιάδου 8                                                               Γεν. ∆/νση Εσωτερικής 
Ταχ. Κώδικας : 481 00                                                                         Λειτουργίας                     
Πληροφορίες  : Α. Λάζαρη                                                                  ∆/νση Οικονοµικού   
Τηλέφωνο       : 26823 60292        Πλ. Πύρου 1 
             Τ.Κ. 48 100 - Ιωάννινα 
 

ΘΕΜΑ : Έγκριση  1ης τροπ/σης του Προϋπ/σµού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2013 

 

1. Με την αριθµ. 48514/27-12-2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Κατάρτιση 

και υποβολή προϋπολογισµού των Περιφερειών, οικονοµικού έτους 2013», για την 

εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, θα πρέπει στο σκέλος των εσόδων του 

προϋπολογισµού να εγγραφεί στον ΚΑΕ 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την 

εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων» µε την προϋπόθεση το σύνολο του 

αιτηθέντος ποσού να είναι µικρότερο ή ίσο µε τις υφιστάµενες κατά τις 30/9/2012 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις. Όσον αφορά το σκέλος των εξόδων τα ποσά των 

σχετικών ΚΑΕ θα πρέπει να αναλύονται ως εξής:  

− (α) ή (01) Στο ποσό που αφορά την πίστωση για το τρέχον έτος   

− (β) ή (02) Στο ποσό που αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών και 

− (γ) ή (03) Στο ποσό που χρηµατοδοτείται από τον ΚΑ Εσόδου 6118  

2. Στις δαπάνες που χρηµατοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 

εντάσσονται και οι δαπάνες για την εφαρµογή του Ολοκληρωµένου Συστήµατος 

∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), την καταβολή διατροφικού επιδόµατος, την 

µεταφορά µαθητών και την εφαρµογή του προγράµµατος δακοκτονίας.  

3. Μετά την επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων του απολογισµού του παρελθόντος 

έτους, απαιτείται η εγγραφή των ταµειακών υπολοίπων της χρήσης 2012 στους 

οικείους κωδικούς εξόδων. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση της εν θέµατι τροποποίησης, 

σύµφωνα µε τα αναλυτικά περιγραφόµενα στο συνηµµένο Φύλλο Μεταβολών.  

                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

           

         ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΦΥΛΛΟ   ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2013 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ         

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  1 η  
              

ΕΙ∆ΙΚΟΣ    
ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ   
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΧΙΚΟΣ                
ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ 

∆ΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ     
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ      

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Ι.    Ε  Σ  Ο  ∆  Α 
071 1237 0,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

071 9454.008 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 

071 9459.001 0,00 0,00 6.110,15 0,00 6.110,15 

071 9453.005 0,00 0,00 51.060,04 0,00 51.060,04 

071 9479 0,00 0,00 16.250,00 0,00 16.250,00 

072 0159 120.000,00 120.000,00 0,00 24.040,00 95.960,00 

072 1252.001 592.500,00 592.500,00 133.750,00 0,00 726.250,00 

072 6118 0,00 0,00 64.225,24 0,00 64.225,24 

151 0154 381.400,00 381.400,00 0,00 317.400,00 64.000,00 

151 1252.004 0,00 0,00 337.400,00 0,00 337.400,00 

191 0159 600.000,00 600.000,00 0,00 407.150,00 192.850,00 

191 6118 0,00 0,00 194.789,00 0,00 194.789,00 

191 1252.003 0,00 0,00 1.303.335,53 0,00 1.303.335,53 

192 0159 500.000,00 500.000,00 0,00 383.500,00 116.500,00 

192 6118 0,00 0,00 205.613,66 0,00 205.613,66 

192 1252.003 0,00 0,00 1.136.666,45 0,00 1.136.666,45 

291 1252.005 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

291 5689 0,00 0,00 42,58 0,00 42,58 

292 0159 8.300,00 8.300,00 20.700,00 0,00 29.000,00 

292 3299 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

295 0159 160.000,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 

295 1252.006 0,00 0,00 223.666,14 0,00 223.666,14 

            0,00 

    ΣΥΝΟΛΟ 3.731.608,79 1.792.090,00   

ΙΙ.    Ε  Ξ  Ο  ∆  Α 
071 3199 0,00 0,00 1.029,78 0,00 1.029,78 

071 9451.008 1.500.000,00 1.500.000,00 19.850,17 0,00 1.519.850,17 

071 9453.001 0,00 0,00 8.448,52 0,00 8.448,52 

071 
9453.001 
(α) 0,00 0,00 8.448,52 0,00 8.448,52 

071 9453.005 66.500,00 66.500,00 0,00 11.500,00 55.000,00 
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071 
9453.005 
(α) 66.500,00 66.500,00 0,00 11.500,00 55.000,00 

071 9454.008 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 311.176,65 1.688.823,35 

071 9459.002 16.500,00 16.500,00 3.225.313,00 0,00 3.241.813,00 

071 
9459.002 
(α) 16.500,00 16.500,00 3.225.313,00 0,00 3.241.813,00 

071 9479 0,00 0,00 16.250,00 0,00 16.250,00 

071 9483 20.000,00 20.000,00 453,54 0,00 20.453,54 

071 9483 (α) 20.000,00 20.000,00 453,54 0,00 20.453,54 

071 9571 50.000,00 50.000,00 13.863,82 0,00 63.863,82 

071 9771.001 480.500,00 480.500,00 0,00 130.500,00 350.000,00 

071 
9771.001 
(α) 466.871,14 466.871,14 0,00 130.500,00 336.371,14 

071 
9771.001 
(β) 13.628,86 13.628,86 0,00 0,00 13.628,86 

071 9779 600.000,00 600.000,03 0,00 153.185,63 446.814,40 

071 9779 (α) 501.816,05 501.816,08 0,00 153.185,63 348.630,45 

071 9779 (β) 98.183,95 98.183,95 0,00 0,00 98.183,95 

071 9781 940.500,00 940.500,00 0,00 199.730,37 740.769,63 

072 0269 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 

072 0511 3.000,00 3.000,00 8.000,00 0,00 11.000,00 

072 0514 13.300,00 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00 

072 0514 (α) 11.092,66 11.092,66 0,00 0,00 11.092,66 

072 0514 (β) 2.207,34 2.207,34 0,00 0,00 2.207,34 

072 0515 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 

072 0515 (α) 17.532,22 17.532,22 0,00 0,00 17.532,22 

072 0515 (β) 4.467,78 4.467,78 0,00 0,00 4.467,78 

072 0519 850,00 850,00 0,00 0,00 850,00 

072 0519 (α) 709,14 709,14 0,00 0,00 709,14 

072 0519 (β) 140,86 140,86 0,00 0,00 140,86 

072 0561 3.670,00 3.670,00 0,00 0,00 3.670,00 

072 0561 (α) 2.753,80 2.753,80 0,00 0,00 2.753,80 

072 0561 (β) 916,20 916,20 0,00 0,00 916,20 

072 0711 116.000,00 116.000,00 5.124,77 0,00 121.124,77 

072 0711 (α) 62.021,84 62.021,84 5.124,77 0,00 67.146,61 

072 0711 (β) 53.978,16 53.978,16 0,00 0,00 53.978,16 

072 0813 240.000,00 240.000,00 63.810,00 0,00 303.810,00 

072 0813 (α) 151.979,01 151.979,01 63.810,00 0,00 215.789,01 

072 0813 (β) 88.020,99 88.020,99 0,00 0,00 88.020,99 

072 0823 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 

072 0823 (α) 12.213,99 12.213,99 0,00 0,00 12.213,99 

072 0823 (β) 786,01 786,01 0,00 0,00 786,01 

072 0824 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 
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072 0824 (α) 27.887,65 27.887,65 0,00 0,00 27.887,65 

072 0824 (β) 7.112,35 7.112,35 0,00 0,00 7.112,35 

072 0831 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

072 0831 (α) 2.245,00 2.245,00 0,00 0,00 2.245,00 

072 0831 (β) 755,00 755,00 0,00 0,00 755,00 

072 0832 40.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 60.000,00 

072 0832 (α) 5.856,86 5.856,86 20.000,00 0,00 25.856,86 

072 0832 (β) 34.143,14 34.143,14 0,00 0,00 34.143,14 

072 0841 3.000,00 3.185,24 0,00 0,00 3.185,24 

072 0841 (α) 2.118,44 2.303,68 0,00 0,00 2.303,68 

072 0841 (β) 696,32 696,32 0,00 0,00 696,32 

072 0841 (γ) 185,24 185,24 0,00 0,00 185,24 

072 0843 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

072 0843 (α) 944,45 944,45 0,00 0,00 944,45 

072 0843 (β) 2.055,55 2.055,55 0,00 0,00 2.055,55 

072 0869 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 

072 0869 (α) 1.837,75 1.837,75 0,00 0,00 1.837,75 

072 0869 (β) 1.162,25 1.162,25 0,00 0,00 1.162,25 

072 0871 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

072 0899 18.000,00 18.000,00 8.000,00 0,00 26.000,00 

072 0899 (α) 17.067,59 17.067,59 8.000,00 0,00 25.067,59 

072 0899 (β) 932,41 932,41 0,00 0,00 932,41 

072 0912 3.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 8.000,00 

072 1111 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 

072 1111 (α) 34.862,21 34.862,21 0,00 0,00 34.862,21 

072 1111 (β) 10.137,79 10.137,79 0,00 0,00 10.137,79 

072 1231 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

072 1231 (α) 3.680,00 3.680,00 0,00 0,00 3.680,00 

072 1231 (β) 320,00 320,00 0,00 0,00 320,00 

072 1321 25.000,00 25.000,00 2.000,00 0,00 27.000,00 

072 1321 (α) 20.919,35 20.919,35 2.000,00 0,00 22.919,35 

072 1321 (β) 4.080,65 4.080,65 0,00 0,00 4.080,65 

072 1421 4.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 

072 1421 (α) 1.600,00 1.600,00 2.000,00 0,00 3.600,00 

072 1421 (β) 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 

072 1423 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.000,00 

072 1423 (α) 0,01 0,01 2.000,00 0,00 2.000,01 

072 1423 (β) 1.999,99 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 

072 1511 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00 165.000,00 

072 1511 (α) 160.147,13 160.147,13 0,00 0,00 160.147,13 
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072 1511 (β) 4.852,87 4.852,87 0,00 0,00 4.852,87 

072 1512 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 

072 1512 (α) 33.873,01 33.873,01 0,00 0,00 33.873,01 

072 1512 (β) 1.126,99 1.126,99 0,00 0,00 1.126,99 

072 1699 5.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 7.000,00 

072 1699 (α) 4.342,95 4.342,95 2.000,00 0,00 6.342,95 

072 1699 (β) 657,05 657,05 0,00 0,00 657,05 

072 1729 1.000,00 1.000,00 1.703,88 0,00 2.703,88 

072 1729 (α) 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

072 1729 (β) 1.000,00 1.000,00 703,88 0,00 1.703,88 

072 2281 120.000,00 120.000,00 40.000,00 0,00 160.000,00 

072 2281 (α) 9.705,00 9.705,00 40.000,00 0,00 49.705,00 

072 2281 (β) 46.255,00 46.255,00 0,00 0,00 46.255,00 

072 2281 (γ) 64.040,00 64.040,00 0,00 0,00 64.040,00 

072 5161 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 

151 0579 7.900,00 7.900,00 0,00 99,23 7.800,77 

151 2339 12.500,00 12.500,00 5.029,82 0,00 17.529,82 

151 2713 396.000,00 396.000,00 63.316,71 0,00 459.316,71 

151 2713α) 337.422,80 337.422,80 63.316,71 0,00 400.739,51 

151 2713β) 58.577,20 58.577,20 0,00 0,00 58.577,20 

191 0821 600.000,00 600.000,00 1.096.776,84 0,00 1.696.776,84 

191 0821 (α) 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

191 0821 (β) 405.211,00 405.211,00 96.776,84 0,00 501.987,84 

191 0821 (γ) 194.789,00 194.789,00 0,00 0,00 194.789,00 

192 0821 500.000,00 500.000,00 960.131,32 0,00 1.460.131,32 

192 0821 (α)  0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 

192 0821 (β)  294.386,34 294.386,34 160.131,32 0,00 454.517,66 

192 0821 (γ) 205.613,66 205.613,66 0,00 0,00 205.613,66 

291 0711 15.000,00 15.000,00 2.042,58 0,00 17.042,58 

291 0711α) 11.908,67 11.908,67 2.042,58 0,00 13.951,25 

291 0711β) 3.091,33 3.091,33 0,00 0,00 3.091,33 

291 1512 5.000,00 5.000,00 0,00 208,14 4.791,86 

292 0342 0,00 0,00 16.100,00 0,00 16.100,00 

292 0352 0,00 0,00 4.600,00 0,00 4.600,00 

292 0711 10.000,00 10.000,00 3.066,71 0,00 13.066,71 

292 0711 (α) 4.057,85 4.057,85 3.066,71 0,00 7.124,56 

292 0711 (β) 5.942,15 5.942,12 0,00 0,00 5.942,15 

292 5244 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 

292 5244 (α) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 

295 0341 15.000,00 15.000,00 0,00 9.340,30 5.659,70 
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295 0341 (α) 9.340,30 9.340,30 0,00 9.340,30 0,00 

295 0341 (β) 5.659,70 5.659,70 0,00 0,00 5.659,70 

295 0342 10.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 25.000,00 

295 0351 1.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 7.000,00 

295 0352 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

295 0511 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 

295 0511 (α) 3.639,54 3.639,54 0,00 0,00 3.639,54 

295 0511 (β) 360,46 360,46 0,00 0,00 360,46 

295 0879 159.000,00 159.000,00 0,00 9.000,00 150.000,00 

    
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  5.639.911,46 827.740,32 

  

ΤΕΛΙΚΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

    
ΑΡΧΙΚΟΣ      

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 
ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ 
ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ  

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΣΟ∆Α 8.230.800,00 8.230.800,00 3.731.608,79 1.792.090,00 10.170.318,79 

ΕΞΟ∆Α 9.151.300,00 9.151.300,00 5.639.911,46 827.740,32 13.963.471,14 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ   920.500,00 920.500,00 0,00 0,00 3.793.152,35 
ΤΑΜ.  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ   920.500,00 920.500,00 0,00 0,00 3.793.152,35 
       
       
       

Ταµειακό Υπόλοιπο ( σύνολο) Κ.Α.               
Τ100 3.793.152,35 

  
Ταµειακό υπόλοιπο για την κάλυψη 
έργων   
του Π.∆.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ 

Τ110 3.623.695,99 
  

Ταµειακό υπόλοιπο για την κάλυψη    
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

Τ120 169.456,36 
  

       
       
                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
       
       
            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ  
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση ∆ιενέργειας ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3389/2005 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης), για 
το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων 
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’) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση -Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

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.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα, του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) µε τίτλο «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», τις διατάξεις 
του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Π.∆. 7/2013. 
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6. Την υπ' αριθµ. 3/17/12-02-2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Ηπείρου, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβαση, όπου 
ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου του θέµατος. 

7. Την υπ' αριθµ. 70/2013 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το αριθµ. 
12788/06-03-2013/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ. Πράξης) για τον έλεγχο νοµιµότητας της 
παραπάνω Προγραµµατικής Σύµβασης. 

8. Την από 13.03.2013 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα (∆ΕΣ∆ΙΤ) µε την οποία εγκρίθηκε η Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
3389/05 του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου» (υπ’ αριθµ. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας 
Σ∆ΙΤ). 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 29326/2839/01-04-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 29358/1045/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«… Λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ' αριθµ. 3/17/12-02-2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Ηπείρου βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβαση, όπου 
ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου, 

2. την υπ' αριθµ. 70/2013 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το αριθµ. 
12788/06-03-2013/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ. Πράξης) για τον έλεγχο νοµιµότητας της 
παραπάνω Προγραµµατικής Σύµβασης, 

3. τον Νόµο 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού 
Τοµέα, 

4. την από 13.03.2013 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα (∆ΕΣ∆ΙΤ) µε την οποία εγκρίθηκε η Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
3389/05 του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας 
Ηπείρου» (υπ’ αριθµ. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας 
Σ∆ΙΤ). 
Το γεγονός ότι: 

α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (Ιδιαίτερα πολύπλοκες Συµβάσεις) του άρθρου 13 του Ν. 
3389/2005 ορίζεται ότι: «… Στις Ιδιαίτερα Πολύπλοκες Συµβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή, και 
εφόσον κρίνει ότι η τήρηση ∆ιαδικασίας Ανοικτού Τύπου ή Κλειστού Τύπου δεν επιτρέπει την 
Ανάθεση συγκεκριµένης Σύµβασης, µπορεί να προσφύγει στη ∆ιαδικασία Ανταγωνιστικού 
∆ιαλόγου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό». 

β) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 11 περ. γ) του Π.∆. 60/2007 ορίζεται ότι: «… 
"Ανταγωνιστικός διάλογος" είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί 
να ζητήσει να συµµετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους 
υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να βρεθούν µία ή 
περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της 
οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά…», 
«… Μια δηµόσια σύµβαση θεωρείται "ιδιαίτερα πολύπλοκη", εφόσον οι αναθέτουσες αρχές 
δεν είναι αντικειµενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παράγραφος 
3, σηµεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά µέσα, τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νοµική ή/και τη χρηµατοοικονοµική 
οργάνωση ενός σχεδίου». 

γ) Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 Π.∆. 60/2007: «1. 
Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η 
χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της 
σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
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Η ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της 
πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς». 
Λαµβανοµένων επίσης υπόψη: 

i. της σύνθετης χρηµατοδοτικής δοµής του υπό υλοποίηση έργου Σ∆ΙΤ, που συνεπάγεται 
αυξηµένη πολυπλοκότητα της χρηµατοοικονοµικής και νοµικής οργάνωσης αυτού, η οποία 
επιδέχεται περισσότερες της µίας λύσεις, µη δυνάµενες να καθορισθούν µε επαρκή 
ακρίβεια εκ των προτέρων, 

ii.  του πλήθους των πιθανών τεχνολογικών λύσεων που δύνανται να εφαρµοσθούν για το 
έργο, 

iii.  της αυξηµένης εγγενούς χρηµατοοικονοµικής και νοµικής πολυπλοκότητας όλων των 
έργων Σ∆ΙΤ λόγω της ιδιαιτερότητας που συνεπάγεται η µακρόχρονη διάρκεια τους και η 
διαφοροποίηση τους ως προς τις µορφές χρηµατοδότησης έναντι των “κλασικών” 
δηµοσίων συµβάσεων, η οποία καθιστά τις συµβάσεις αυτές αντικειµενικά πολύπλοκες και 
δηµιουργεί µείζονες δυσκολίες στις αναθέτουσες αρχές, όσον αφορά την επιλογή της 
βέλτιστης λύσης σχετικά µε τον καθορισµό του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου και του 
συµβατικού πλαισίου,  

κρίνεται ότι η υπό δηµοπράτηση Σύµβαση Σύµπραξης κατατάσσεται στις ιδιαίτερα 
πολύπλοκες συµβάσεις υπό την έννοια των άρθρων 13 παρ. 1 του Ν.3389/2005, 23 παρ. 1 του 
Π.∆. 60/2007 και ότι οι υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης δεν είναι - αντικειµενικά και άνευ 
υπαιτιότητας τους - σε θέση να προσδιορίσουν µε ασφάλεια εκ των προτέρων ποια εκ της 
ποικιλίας των λύσεων εξασφαλίζει την αποδοτικότερη κάλυψη των στόχων του έργου, µε τη 
βέλτιστη σχέση κόστους/απόδοσης και την αποτελεσµατικότερη κατανοµή κινδύνων µεταξύ 
του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα της Σύµπραξης.  
Κατόπιν τούτων διαπιστώνεται ότι για τη δηµοπράτηση του σχεδιαζόµενου έργου Σ∆ΙΤ 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» δεν προσιδιάζει  ή 
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία και εποµένως προτείνεται η δηµοπράτηση του ως άνω έργου µε 
τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 
(άρθρο 13) σε συνδυασµό µε αυτές του Π.∆. 60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23), δεδοµένου ότι 
πληρούνται εν προκειµένω όλες οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ως άνω διατάξεων.  
Εισηγούµαστε την έγκριση διενέργειας ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό 
∆ιάλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3389/2005 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης) 
για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης υλοποίησης του έργου: «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 
Η έγκριση των όρων της σχετικής Προκήρυξης Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου για την Α' Φάση θα 
γίνει πάλι από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
από 13-03-13, Απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Σ∆ΙΤ (Α.Π. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-
13). 
Η Α’ Φάση της σχετικής Προκήρυξης θα έχει στόχο την Προεπιλογή των υποψηφίων 
Αναδόχων για συµµετοχή στη Β' Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας προς επιλογή του 
ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης.». 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, κλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, 
και παρέστη, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, κα Τατιάνα Καλογιάννη, η οποία 
ενηµέρωσε τα µέλη για το θέµα, και απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις τους.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/322/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη ∆ιενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης) του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 
232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, για την επιλογή του 
Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
29326/2839/01-04-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
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τη δηµοπράτηση του ως άνω έργου µε τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (άρθρο 13) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 
(άρθρα 2 παρ. 11γ, 23), δεδοµένου ότι πληρούνται εν προκειµένω όλες οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής των ως άνω διατάξεων, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, ως εξής:  

« … α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 (Ιδιαίτερα πολύπλοκες Συµβάσεις) του άρθρου 13 του 
Ν. 3389/2005 ορίζεται ότι: «… Στις Ιδιαίτερα Πολύπλοκες Συµβάσεις, η Αναθέτουσα Αρχή, 
και εφόσον κρίνει ότι η τήρηση ∆ιαδικασίας Ανοικτού Τύπου ή Κλειστού Τύπου δεν επιτρέπει 
την Ανάθεση συγκεκριµένης Σύµβασης, µπορεί να προσφύγει στη ∆ιαδικασία Ανταγωνιστικού 
∆ιαλόγου σύµφωνα µε το άρθρο αυτό». 

β) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 11 περ. γ) του Π.∆. 60/2007 ορίζεται ότι: «… 
"Ανταγωνιστικός διάλογος" είναι η διαδικασία, στην οποία κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί 
να ζητήσει να συµµετάσχει και στην οποία η αναθέτουσα αρχή διεξάγει διάλογο µε τους 
υποψηφίους που έχουν γίνει δεκτοί στη διαδικασία αυτή, προκειµένου να βρεθούν µία ή 
περισσότερες λύσεις που θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της, και βάσει της 
οποίας ή των οποίων οι υποψήφιοι που επελέγησαν καλούνται να υποβάλλουν προσφορά…», 
«… Μια δηµόσια σύµβαση θεωρείται "ιδιαίτερα πολύπλοκη", εφόσον οι αναθέτουσες αρχές 
δεν είναι αντικειµενικά σε θέση είτε να καθορίσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 53, παράγραφος 
3, σηµεία β), γ) ή δ), τα τεχνικά µέσα, τα οποία θα µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
και τους στόχους τους, είτε/και να προσδιορίσουν τη νοµική ή/και τη χρηµατοοικονοµική 
οργάνωση ενός σχεδίου». 

γ) Επιπλέον, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 Π.∆. 60/2007: «1. 
Σε περίπτωση ιδιαίτερα πολύπλοκων συµβάσεων, η αναθέτουσα αρχή, εφόσον κρίνει ότι η 
χρησιµοποίηση της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της 
σύµβασης, µπορεί να προσφεύγει στον ανταγωνιστικό διάλογο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
Η ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης πραγµατοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της 
πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς». 
Λαµβανοµένων επίσης υπόψη: 

i. της σύνθετης χρηµατοδοτικής δοµής του υπό υλοποίηση έργου Σ∆ΙΤ, που συνεπάγεται 
αυξηµένη πολυπλοκότητα της χρηµατοοικονοµικής και νοµικής οργάνωσης αυτού, η οποία 
επιδέχεται περισσότερες της µίας λύσεις, µη δυνάµενες να καθορισθούν µε επαρκή 
ακρίβεια εκ των προτέρων, 

ii.  του πλήθους των πιθανών τεχνολογικών λύσεων που δύνανται να εφαρµοσθούν για το 
έργο, 

iii.  της αυξηµένης εγγενούς χρηµατοοικονοµικής και νοµικής πολυπλοκότητας όλων των 
έργων Σ∆ΙΤ λόγω της ιδιαιτερότητας που συνεπάγεται η µακρόχρονη διάρκεια τους και η 
διαφοροποίηση τους ως προς τις µορφές χρηµατοδότησης έναντι των “κλασικών” 
δηµοσίων συµβάσεων, η οποία καθιστά τις συµβάσεις αυτές αντικειµενικά πολύπλοκες και 
δηµιουργεί µείζονες δυσκολίες στις αναθέτουσες αρχές, όσον αφορά την επιλογή της 
βέλτιστης λύσης σχετικά µε τον καθορισµό του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου και του 
συµβατικού πλαισίου,  

κρίνεται ότι η υπό δηµοπράτηση Σύµβαση Σύµπραξης κατατάσσεται στις ιδιαίτερα 
πολύπλοκες συµβάσεις υπό την έννοια των άρθρων 13 παρ. 1 του Ν.3389/2005, 23 παρ. 1 του 
Π.∆. 60/2007 και ότι οι υπηρεσίες του Φορέα Υλοποίησης δεν είναι - αντικειµενικά και άνευ 
υπαιτιότητας τους - σε θέση να προσδιορίσουν µε ασφάλεια εκ των προτέρων ποια εκ της 
ποικιλίας των λύσεων εξασφαλίζει την αποδοτικότερη κάλυψη των στόχων του έργου, µε τη 
βέλτιστη σχέση κόστους/απόδοσης και την αποτελεσµατικότερη κατανοµή κινδύνων µεταξύ 
του δηµόσιου και ιδιωτικού φορέα της Σύµπραξης.  
Κατόπιν τούτων διαπιστώνεται ότι για τη δηµοπράτηση του σχεδιαζόµενου έργου Σ∆ΙΤ 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» δεν προσιδιάζει  ή 
ανοικτή ή κλειστή διαδικασία και εποµένως προτείνεται η δηµοπράτηση του ως άνω έργου µε 
τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 
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(άρθρο 13) σε συνδυασµό µε αυτές του Π.∆. 60/2007 (άρθρα 2 παρ. 11γ, 23), δεδοµένου ότι 
πληρούνται εν προκειµένω όλες οι προϋποθέσεις εφαρµογής των ως άνω διατάξεων.». 

� Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ και τοποθετήθηκαν ως εξής: «Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
της Περιφέρειας µε σύγχρονες µεθόδους είναι επιβεβληµένη και η παράταξή µας 
πρωτοστάτησε στην ολοκλήρωση των, µέχρι σήµερα, απαραίτητων µελετών. Η λύση που 
θα έπρεπε να επιλεγεί για την χρηµατοδότηση της κατασκευής του εργοστασίου 
επεξεργασίας ΑΣΑ θα έπρεπε να εξασφάλιζε την µικρότερη οικονοµική επιβάρυνση των 
πολιτών. Η παράταξή µας στην επιτροπή περιβάλλοντος διατύπωσε την πρόταση, το 
θέµα της επιλογής χρηµατοδοτικού σχήµατος της κατασκευής του εργοστασίου 
επεξεργασίας ΑΣΑ, να απασχολήσει το Περιφερειακό Συµβούλιο, αφού πρώτα 
τεκµηριωµένα εξεταστούν οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των έργων από Ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. Η πρότασή µας δεν έγινε δεκτή και κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η 
µέθοδος χρηµατοδότησης µε σύµπραξη ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ). Προφανώς 
η πλειοψηφία ανέλαβε την ευθύνη των οικονοµικών επιπτώσεων στους πολίτες της λύσης 
αυτής. Με δεδοµένη την απόφαση για την υλοποίηση του έργου µε Σ∆ΙΤ από την 
επιτροπή περιβάλλοντος, τοποθετούµαστε σήµερα µε λευκή ψήφο στο αντίστοιχο θέµα, 
θέλοντας να τονίσουµε την αντίθεσή µας κατ’ αρχή ότι δεν εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες 
χρηµατοδότησης του έργου µε άλλους τρόπους εκτός Σ∆ΙΤ αλλά και ότι δεν αντιτιθέµεθα 
σε ολοκληρωµένη και σύγχρονη µέθοδο διαχείρισης των ΑΣΑ.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος καταρχήν ζήτησε, 
το θέµα, λόγω της σπουδαιότητάς του, να παραπεµφθεί για συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο και ξεκαθάρισε ότι είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης συνολικά 
των απορριµµάτων και πιο ειδικά της κατασκευής µε Σ∆ΙΤ του εργοστασίου ΑΣΑ και 
συνολικά της λειτουργίας του. Στη συνέχεια κατέθεσε την άποψή του επί του θέµατος, η 
οποία έχει ως εξής: « ∆ιαφωνούµε κάθετα µε την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, 
που µε τη σύµφωνη γνώµη της Περιφέρειας και των ΦΟ∆ΣΑ παραδίδουν ολοκληρωτικά 
στους επιχειρηµατικούς οµίλους, το σύνολο της ∆ιαχείρισης των απορριµµάτων. Με την 
υλοποίηση µε Σ∆ΙΤ αυτών των επενδυτικών προγραµµάτων, µπαίνει σε υλοποίηση µια 
επένδυση που θα αποφέρει εξασφαλισµένη και υψηλή κερδοφορία στο εγχώριο και 
ευρωενωσιακό κεφάλαιο. Κερδοφορία που θα τροφοδοτείται άµεσα µέσω των 
ανταποδοτικών τελών, µε πρόθυµους εισπράκτορες τις ∆ηµοτικές Αρχές. Η πραγµατική 
ανακύκλωση υποβαθµίζεται, αφού επιλέγεται, αφού επιλέγεται ένα µίγµα πανάκριβων 
τεχνολογιών, µαζί και αναποτελεσµατικών µε κορµό τη µεγιστοποίηση του όγκου των 
σύµµικτων (ανάµικτων) απορριµµάτων, παραµερίζεται στην ουσία η ανακύκλωση στην 
πηγή και τέλος προχωρά η ιδιωτικοποίηση και της αποκοµιδής των απορριµµάτων (π.χ. 
Ηγουµενίτσα, µέρος του ∆. Ιωαννιτών) µε αποτέλεσµα εκατοντάδες εργαζόµενοι στην 
περιοχή µας να βρεθούν στο δρόµο.» 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 61 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης για τη διενέργεια του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Εθνικής 
Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Κλειστό και περιοχή Αθαµανίου», προϋπολογισµού  
€ 57.000,00 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.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αρ. 13400/624/12-02-2013 (ορθή επανάληψη την 04-03-2013) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 
(ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Κλειστό 
και περιοχή Αθαµανίου», προϋπολογισµού 57.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 28188/2696/27-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28708/1025/28-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 20401/1965/26-03-2013 απόφαση της ∆/νσης 
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Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/323/03-04-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Εθνικής Οδού Άρτας – Τρικάλων στη θέση Κλειστό και περιοχή 
Αθαµανίου», προϋπολογισµού € 57.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 28188/2696/27-03-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την αρ. 
20401/1965/26-03-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις 
(03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου, στα πλαίσια του Υποέργου «Σύνδεση 
µε δίκτυο ∆ΕΗ», του έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.∆. 
Παµβώτιδας – Β΄ Φάση» µε Κ.Α.2009ΕΠ01880025.  

 

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.∆. 7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 28242/2717/28-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
28711/1026/28-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», 
ύψους 19.231,33 € µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου «Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ»  του 
έργου «Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας-Β' Φάση», αναφέροντας τα εξής: «…. Α. ΓΕΝΙΚΑ - Το 
αντικείµενο του έργου είναι η αξιοποίηση της γεώτρησης «Γ3 Λογγάδων» µε: α) την κατασκευή 
οικίσκου αντλιοστασίου, β) την εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήµατος εντός της 
γεώτρησης, γ) την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από την γεώτρηση µέχρι την ρυθµιστική 
δεξαµενή του δικτύου ύδρευσης Παµβώτιδας στο Τ.∆. Λογγάδων και δ) την ηλεκτροδότηση του 
οικίσκου. - Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Το 
έργο είναι ενταγµένο στο  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 
2007-2013» και συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (αριθ. εναρ. έργου 2009ΕΠ01880025 της 
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ΣΑΕΠ0188). - Η Τεχνική µελέτη του έργου συντάχθηκε από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε µε την µε αρ. 
12370/2237/07-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. - Η διαδικασία 
ανάθεσης του έργου έγινε µε την διαδικασία της περίπτωσης (α) του άρθρου 3 και της περίπτωσης 
(β) του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.), δηλαδή µε «ανοικτή δηµοπρασία» και «προσφορά µε 
επιµέρους ποσοστά έκπτωσης». Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κατέθεσαν κλειστές οικονοµικές 
προσφορές ενώπιον Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στα γραφεία του Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα 
στις 24-4-2012. Μειοδότης αναδείχτηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ» µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 50,73%. Η έγκριση των Πρακτικών της ∆ηµοπρασίας και η 
ανάθεση του έργου έγινε µε την µε αρ. 14/2012/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου. - To εργολαβικό συµφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφτηκε 
στις 23-8-2012 στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα, για ποσό 90.162,83 € µε ΦΠΑ. - 
Η αρχική προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης και έληξε την 23-2-2013. Με την µε αρ. 7/150-7/151/22-2-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
επιτροπής εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών έως την 30-4-2013. - Με 
την 2η Εντολή Πληρωµής έχει πιστοποιηθεί αντικείµενο εργασιών συνολικής δαπάνης 35.299,40 € µε 
ΦΠΑ. - Μέχρι σήµερα έχει κατασκευαστεί ποσοστό ≈ 99% του συµβατικού τεχνικού αντικειµένου του 
έργου, ήτοι: κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου µετά του Η/Μ εξοπλισµού, καταθλιπτικού αγωγού, 
ενώ αποµένει η ηλεκτροδότηση του οικίσκου του αντλιοστασίου, για την εκτέλεση δοκιµών. Β. 
ΕΙ∆ΙΚΑ - Στα πλαίσια του έργου «Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας-Β' Φάση» περιλαµβάνεται υποέργο 
«Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ» προϋπολογισµού 42.295,20 ευρώ, για την ηλεκτροδότηση των 
αντλιοστασίων. - Με το µε αρ. 312/15-3-2013 έγγραφο του ΣΥ∆ΚΛΙ µας κοινοποιήθηκε το µε αρ. 
651/13-3-2013 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ, που αφορά στη δαπάνη ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου 
του έργου του θέµατος, η οποία ανέρχεται σε 19.230,53 € µε ΦΠΑ. σύν τα έξοδα τραπέζης 0,80€ 
σύνολο 19231.33€. - Η ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου του έργου του θέµατος είναι απαραίτητη 
για την: α) εκτέλεση δοκιµών  και β) την λειτουργία του έργου…. ».  

Στην εισήγηση επισυνάπτονται: 1)  Η από 15-3-2013 αίτηση ηλεκτροδότησης του Συνδέσµου 
Υδρεύσεως Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και 2)  Αναγγελία Προϋποθέσεων σύνδεσης στο ∆ίκτυο 
∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης (Προσφορά σύνδεσης) αρ. 651/13-3-13 ∆Ε∆∆ΗΕ. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/325/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 19.231,33 € µε ΦΠΑ, για την ηλεκτροδότηση από τη ∆ΕΗ, του 
αντλιοστασίου του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης Γ3 Λογγάδων», αναδόχου εταιρείας «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», σε βάρος των πιστώσεων του υποέργου «Σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ», του 
έργου της ΣΑΕΠ 018/8 της Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.∆. Παµβώτιδας – Β΄ Φάση» µε 
Κ.Α.2009ΕΠ01880025. 
....................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Σερβιανών» 
αναδόχου Αριστοτέλη Κιτσάκη, µέχρι την 20-06-2013.   

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.∆. 7/2013 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. 26969/2606/27-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28713/1027/28-03-2013 στον φάκελο 5/2013 
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 20-
06-2013 προκειµένου να ολοκληρώσει τις αποκαταστάσεις (Ασφαλτικά). Η Υπηρεσία 
θεωρεί βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα 
το γεγονός ότι τους χειµερινούς µήνες δεν µπορούσαν να γίνουν αποκαταστάσεις λόγω 
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της συχνής βροχόπτωσης. Εποµένως κρίνει εύλογο το αίτηµα της αναδόχου και εισηγείται 
την έγκριση παράτασης  της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 20-06-2013 µετά της 
νοµίµου αναθεωρήσεως. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/326/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Σερβιανών» αναδόχου 
Αριστοτέλη Κιτσάκη, µέχρι την 20-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το 
αριθ. πρωτ. 1197/20-03-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης 
του ανωτέρω έργου που αφορά στην παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι 
την 20-06-2013. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας 
προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων» αναδόχου εταιρείας 
«ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.», µέχρι την 15-07-2013.   

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», του Π.∆. 7/2013 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. 26249/2520/28-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29078/1039/29-03-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 21-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 15-
07-2013, λόγω της θέσης του έργου (µεγάλο υψόµετρο) και των καιρικών συνθηκών που 
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επικράτησαν στην εν λόγω περιοχή  µε παρατεταµένες βροχοπτώσεις και ισχυρές 
χιονοπτώσεις. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος, Ιωάννου Αθηνά και  Κωτσαντής Κων/νος, τόνισαν ότι θα πρέπει 
στις συµβάσεις των έργων, να προβλέπεται µεγαλύτερη προθεσµία εκτέλεσης, ειδικότερα 
όταν αυτές υπογράφονται κατά τους χειµερινούς µήνες, στη διάρκεια των οποίων, δεν είναι 
δυνατό –λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών– να ολοκληρωθούν οι εργασίες, 
γεγονός που έχει ως συνέπεια τη χορήγηση παρατάσεων µε αναθεωρήσεις και πρόσθετη 
επιβάρυνση των έργων.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/327/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση 
πυροσβεστικών οχηµάτων» αναδόχου εταιρείας «ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.», µέχρι την 15-07-2013, 
µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου κολυµβητηρίου 
Μετσόβου» αναδόχου εταιρείας «Σταλίκας Μ. – Σταλίκας Β. Ο.Ε.», µέχρι την 15-06-2013.   

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.∆. 7/2013 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. 26633/2558/27-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29090/1040/29-03-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 22-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 15-
06-2013, για την εκτέλεση των τελικών συγκεντρωτικών εργασιών οι οποίες δεν 
εκτελέσθηκαν ως σήµερα διότι λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν 
στην περιοχή για αρκετές ηµέρες ήταν αδύνατη η πραγµατοποίηση εργασιών στους 
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ηµιυπαίθριους και υπαίθριους χώρους το περασµένο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον 
προέκυψε η ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα για να συµπεριλάβει τις νέες τιµές 
των εργασιών. Η Υπηρεσία έκρινε αναγκαία την παράταση προθεσµίας περαίωσης του 
έργου για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου και για το κλείσιµο 
φακέλου εργολαβίας, καθώς έως τώρα έχει εκτελεστεί το  80% της εργολαβίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/328/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου κολυµβητηρίου Μετσόβου» αναδόχου εταιρείας «Σταλίκας 
Μ. – Σταλίκας Β. Ο.Ε.», µέχρι την 15-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, 
αναφερόµενοι στη διαφωνία που είχαν εκφράσει στις σχετικές µε την εκτέλεση του έργου, 
αριθµ. 33/1333/13-11-2012 και 35/1427/07-12-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων 
και την αποκατάσταση βατότητας λόγω καταπτώσεων σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, 
βάσει της αριθµ. 12997/582/11-02-2013 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, και της αριθµ. 8/205/04-03-2013 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.∆. 7/2013. 

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

7. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
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οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

8. Την αριθ. πρωτ. 12997/582/11-02-2013  Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων 
για την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 09-02-2013, για  την αποκατάσταση βατότητας 
σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από έντονα καιρικά φαινόµενα. 

9. Την αριθ. 8/205/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης, της εκτέλεσης εργασιών από 09-02-2013, για την αντιµετώπιση των 
χιονοπτώσεων που σηµειώθηκαν σε όλες τις ορεινές περιοχές (Τζουµέρκων-Μετσόβου-
Ζαγορίου-Κόνιτσας-Πωγωνίου) της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα λόγω της 
επικινδυνότητας του οδοστρώµατος, σύµφωνα µε την αριθµ. 12997/582/11-02-2013 
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω 
προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 29213/1270/29-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 29424/1049/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για  
την αποκατάσταση βατότητας σε περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων από έντονα καιρικά 
φαινόµενα, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το 
κάθε µηχάνηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/329/03-04-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση των 
χιονοπτώσεων που σηµειώθηκαν σε όλες τις ορεινές περιοχές (Τζουµέρκων-Μετσόβου-
Ζαγορίου-Κόνιτσας-Πωγωνίου) της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις-καταπτώσεις από έντονα καιρικά φαινόµενα λόγω της 
επικινδυνότητας του οδοστρώµατος, από 09-02-2013, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούσαν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω 
προβληµάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών και 
σύµφωνα µε την αριθµ. 12997/582/11-02-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής 
Προστασίας και της αριθµ. 8/205/04-03-2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΟΥΦΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
ΜΕ 85688 

∆ΗΜΟΣ 
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 
200 

 
60,00 

 
12.000,00 

 
14.760,00 

 
10/2–01/03/13 

ΤΣΟΜΠΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΜΕ 105644 

∆ΗΜΟΣ  
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 
45 

 
55,00 

 
2.475,00 

 
3.044,25 

 
09-13/02/13 

ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  
ΜΕ 32757 

∆ΗΜΟΣ  
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 
345 

 
55,00 

 
18.975,00 

 
23.339,25 

 
09/02-07/03/13 
 

ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
ΜΕ 51019 

∆ΗΜΟΣ  
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 
125 

 
80,00 

 
10.000,00 

 
12.300,00 

 
09-18/02/13 

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
ΜΕ 91564 

∆ΗΜΟΣ  
ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

 
272 

 
55,00 

 
14.960,00 

 
18400,80 

 
09/02-03/03/13 
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ΜΠΟΝΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΜΕ 88448 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 
45 

 
55,00 

 
2.475,00 

 
3.044,25 

 
09-13/02/13 

 
ΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
ΜΕ 74905 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 
100 

 
55,00 

 
5.500,00 

 
6.765,00 

 
09-16/02/13 

 
ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
ΜΕ 95039 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 
58 

 
60,00 

 
3.480,00 

 
4.280,40 

 
09-14/02/13 

 
ΜΠΟΥΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
ΜΕ 79151 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 
42 

 
55,00 

 
2.310.00 

 
2.841,30 

 
09-13/02/13 

 
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
ΜΕ 29167 

∆ΗΜΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

 
235 

 
70,00 

 
16.450,00 

 
20.233,50 

 
09-28/02/13 

        
 
ΤΣΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
ΑΜ 51530 

∆ΗΜΟΣ 
ΠΩΓΩΝΙΟΥ 

 
50 

 
60,00 

 
3.000,00 

 
3.690,00 

 
09-14/02/13 

        

 
ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 
ΜΕ 47449 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 
166 

 
60,00 

 
9.960,00 

 
12.250,80 

 
09-22/02/13 

 
ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 
ΜΕ 38337 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 
116 

 
60,00 

 
6.960,00 

 
8.560,80 

 
09-17/02/13 

ΓΚΟΝΤΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ΕΕ 

 
ΜΕ 109220 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 
127 

 
55,00 

 
6.985,00 

 
8.591,55 

 
09-21/02/13 

ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

 
ΜΕ 71468 

∆ΗΜΟΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 
25 

 
60,00 

 
1.500,00 

 
1.845,00 

 
09-12/02/13 

        

 
ΜΠΟΓ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 
ΜΕ 102880 

∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚ
ΩΝ 

 
345 

 
55,00 

 
18.975,00 

 
23.339,25 

 
11/02-06/03/13 

 
ΣΙΑΡΑΜΠΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
ΜΕ 68310 

∆ΗΜΟΣ Β. 
ΤΖΟΥΜΕΡΚ
ΩΝ 

 
123 

 
55,00 

 
6.765,00 

 
8.320,95 

 
09-20/02/13 

        
ΠΡΙΑΒΑΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
ΜΕ 27734 

∆ΗΜΟΣ 
∆Ω∆ΩΝΗΣ 

 
162 

 
80,00 

 
12.960,00 

 
15.940,80 

 
09-24/02/13 

 
ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
ΜΕ   96177  

∆ΗΜΟΣ  
∆Ω∆ΩΝΗΣ 

 
92 

 
55,00 

 
5.060.00 

 
6.223,80 

 
09-17/02/13 

 
ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

 
ΜΕ 74944 

∆ΗΜΟΣ  
∆Ω∆ΩΝΗΣ 

 
18 

 
55,00 

 
990,00 

 
1.217,70 

 
09-10/02/13 

 
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
ΜΕ 47358 

∆ΗΜΟΣ  
∆Ω∆ΩΝΗΣ 

 
14 

 
60,00 

 
840,00 

 
1.033,20 

 
09-10/02/13 

ΓΡΑΒΑΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 
ΜΕ 109217  

2η ΕΠ.Ο. 
Ιωαννίνων – 
Άρτας µέσω 
Τζουµέρκων 

 
363 

 
55,00 

 
19.965,00 

 
24.556,95 

 
09/02-08/03/13 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ιωάννου Αθηνά, 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. Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό 
δίκτυο, λόγω καιρικών φαινοµένων».  

� 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 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 78 - 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την αντιµετώπιση καταπτώσεων-
καθιζήσεων στο εθνικό οδικό δίκτυο Ιωαννίνων–Άρτας–Πρέβεζας, λόγω των έντονων 
καιρικών φαινοµένων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι 
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 17276/781/22-02-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, και της αριθµ. 9/241/26-03-2013 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.∆. 7/2013. 

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

7. Την αριθµ. 36/1475/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2013, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
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καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 7/2013, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

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 αριθ. 9/241/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης, της εκτέλεσης εργασιών από 22-02-2013, για την αντιµετώπιση των 
χιονοπτώσεων που σηµειώθηκαν σε όλες τις ορεινές 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. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 29506/1300/01-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 29534/1051/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για 
την αντιµετώπιση των χιονοπτώσεων που σηµειώθηκαν σε όλες τις ορεινές 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 τις συνηµµένες αναλυτικές 
καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/330/03-04-2013) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας 
Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459), για την πληρωµή εργασιών για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις και καταπτώσεις στο Εθνικό ∆ίκτυο Ιωαννίνων-Άρτας-Πρέβεζας, 
που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόµενα και λόγω της επικινδυνότητας του 
οδοστρώµατος, από 22-02-2013, δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της Περιφέρειας Ηπείρου δεν 
επαρκούσαν για την άµεση αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των κατοίκων και των περιοχών και σύµφωνα µε την αριθµ. 17276/781/22-02-
2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. 
από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας και της αριθµ. 9/241/13-03-2013 απόφασης ανάθεσης 
έργου της Οικονοµικής Επιτροπής: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑ 
ΩΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ηλίας & Ιωσήφ 
Μπεϊντάρης O.E. ΜΕ 116292 Ε.Ο. Ιωαννίνων–

Άρτας– Πρέβεζας  363 55,00 19.965,00 24.556,95 22/02-
24/03/13 

Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 102880 Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Άρτας– Πρέβεζας  277 65,00 18.005,00 22.146,15 07-31/02/13 

Μάλιακας Σταύρος ΜΕ 99563 Ε.Ο. Ιωαννίνων –
Άρτας– Πρέβεζας  327 55,00 17.985,00 22.121,55 22/02-

20/02/13 
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� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ιωάννου Αθηνά, 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. Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό 
δίκτυο, λόγω καιρικών φαινοµένων».  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο1/20-03-2013 της Επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και 
υαλοσφαιριδίων (σφαιριδίων αντανάκλασης) για τη διαγράµµιση του εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 
60.000,00 πλέον 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 7/2013και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

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

7. Την αριθµ. 8/204/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και παραλαβής του 
πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος. 

8. Το Πρακτικό Νο1/20-03-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 25093/2064/26--03-2013 
έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 27687/1006/26-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας λευκού 
και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων, για τη διαγράµµιση του εθνικού 

και επαρχιακού οδικού δικτύου, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου  

 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 20η του µηνός Μαρτίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 
π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού, που 
συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 8/204/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την προµήθεια και παραλαβή λευκού και κίτρινου αλκυδικού 
χρώµατος και υαλοσφαιριδίων, για τη διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, 
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι:  

1. Ζησίδης Ματθαίος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, ως Πρόεδρος, 

2. Τάτσης Σπυρίδων, του κλάδου ∆.Ε. ∆/κών Γραµµατέων (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

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

 Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισµού για την προµήθεια και 
παραλαβή λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων, για τη διαγράµµιση 
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Η επιτροπή, µέχρι και τη 10:00 π.µ., δέχτηκε τις προσφορές των : 

 1) Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (η προσφορά απεστάλη µe courier, την 
Τρίτη 19-03-2013). 

 2) Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η προσφορά απεστάλη µe courier, την 
Τρίτη 19-03-2013). 

 3) ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε. – Α.Ε. [Η προσφορά κατατέθηκε ιδιοχείρως από τον 
Μαθιόπουλο Αντώνιο (Α.∆.Τ. ΑΖ 641028), ο οποίος είχε και σχετική εξουσιοδότηση, την 
Τετάρτη 20-03-2012]. 

 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών, η επιτροπή προέβη, παρουσία 
των ενδιαφεροµένων, στο άνοιγµα των κυρίως φακέλων, καθώς και των φακέλων των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν όλα τα δικαιολογητικά, 
κατά φύλλο. 

Οι φάκελλoι τωv oικovoµικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίστηκαν, αλλά µovoγράφησαν 
και τoπoθετήθηκαν σε έvα φάκελλo, o oπoίoς σφραγίστηκε και υπoγράφηκε. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής διαπιστώθηκε από ότι οι παραπάνω 
εταιρείες κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 
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Ακολούθως η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισµού, και από τον έλεγχό τους, 
διαπιστώθηκαν τα εξής : 

● Η εταιρεία Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. προσέφερε την τιµή των 59.945,00 €, 
πλέον Φ.Π.Α. (73.732,35 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), για το σύνολο των ειδών και αυτή 
δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού. 

● Η εταιρεία Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προσέφερε την τιµή των 59.900,00 €, 
πλέον Φ.Π.Α. (73.677,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), για το σύνολο των ειδών και αυτή 
δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού. 

● Η εταιρεία ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε.-Α.Ε. προσέφερε την τιµή των 59.510,00 €, πλέον 
Φ.Π.Α. (73.197,30 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών και αυτή δεν 
υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του διαγωνισµού. 

 Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται :  

Α) την κατακύρωση του διαγωνισµού, υπέρ της εταιρείας ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε.-Α.Ε., η 
οποία, αναλυτικά, ανέρχεται στην τιµή των 1,93 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το λευκό 
χρώµα διαγράµµισης, 1,93 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το κίτρινο χρώµα διαγράµµισης και 
στην τιµή των 0,74 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια. 

Β) στην περίπτωση που, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο, που θα διενεργηθεί από την 
υπηρεσία, προκύψει ότι τα υπό προµήθεια είδη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι 
ακατάλληλα για χρήση, ο προµηθευτής να κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 118/07 και να του υποβληθούν οι προβλεπόµενες, από το νόµο, κυρώσεις. 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/331/03-04-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/20-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων 
για τη διαγράµµιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 
60.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων, για τη διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε µηχάνηµα διαγράµµισης και προσωπικό της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 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), 

σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στη διαδικασία ανοίγµατος των 
φακέλων των προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των εταιρειών: 1) «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 
ΜΑΥΡΟ∆ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 2) «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και 3) «ΒΕΡΝΙΚΟΛ 
Α.ΤΕ.Β.Ε.-Α.Ε.». Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, διαπιστώθηκε από ότι οι 
παραπάνω εταιρείες κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα και αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών των υποψήφιων αναδόχων, και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού 
στην εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε.-Α.Ε.», η οποία προσέφερε την τιµή των 59.510,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. (73.197,30 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών, η οποία, 
αναλυτικά, ανέρχεται στην τιµή των 1,93 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το λευκό χρώµα 
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διαγράµµισης, 1,93 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το κίτρινο χρώµα διαγράµµισης και στην 
τιµή των 0,74 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων για τη διαγράµµιση του οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού δαπάνης € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, 
για τη διαγράµµιση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου αρµοδιότητας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε µηχάνηµα διαγράµµισης και προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε 
το Νο1/20-03-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, στην εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ 
Α.ΤΕ.Β.Ε.-Α.Ε.», η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και η 
οικονοµική της προσφορά είναι η συµφερότερη, µε τιµή € 59.510,00 πλέον Φ.Π.Α. (73.197,30 
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για το σύνολο των ειδών, η οποία, αναλυτικά, ανέρχεται 
στην τιµή των 1,93 € το κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το λευκό χρώµα διαγράµµισης, 1,93 € το 
κιλό, χωρίς το Φ.Π.Α., για το κίτρινο χρώµα διαγράµµισης και στην τιµή των 0,74 € το κιλό, 
χωρίς το Φ.Π.Α., για τα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.ΤΕ.Β.Ε.-
Α.Ε.», για την προµήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώµατος και υαλοσφαιριδίων για τη 
διαγράµµιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε συνολική τιµή € 59.510,00 
πλέον Φ.Π.Α. (73.197,30 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου 
και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 
ΚΑΕ 9459). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής παραλαβής του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ 
Λούρου», προϋπολογισµού € 9.840,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), 
καθώς και του Π.∆. 7/2013 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

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». 

7. Την αριθµ. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της 
εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή 
αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισµού € 9.840,00 µε ΦΠΑ. 
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8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 27422/2198/26-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 27685/1005/26-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « … Μετά την ισχύ του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-
2011) και την κοινοποίηση του αρ. πρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την 
εφαρµογή του άρθρου 26 του παραπάνω Νόµου, που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια οργανική 
µονάδα, προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων 
αναπληρωµατικών µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή παραλαβής 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». Σας υποβάλλουµε, προς τούτο, το Πρακτικό κλήρωσης των 
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, καθώς και την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής 
και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 του 
Π.∆. 118/07 Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω υλικών.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/332/03-04-2013) 

Συγκροτεί την Επιτροπή για την παραλαβή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου», προϋπολογισµού € 
9.840,00 µε ΦΠΑ και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της 
Περιφέρειας Ηπείρου όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων 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 22-03-2013 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 
Τακτικά µέλη 
α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ., Πρόεδρος, 
β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος και 
γ. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός ∆οµικών Έργων ΤΕ, Μέλος. 
Αναπληρωµατικά µέλη 
α. Μαργώνης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου, 
β. Στάµος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος και 
γ. Πριοβόλου Αθηνά, Εργοδηγός, Αναπληρωµατικό Μέλος. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της προµήθειας του υποέργου «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου 
(Προµήθεια)» του έργου «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου».  

Σήµερα την 22α  Μαρτίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ. , στο γραφείο 343 της 
∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου  παρουσία των: 

1. Ελένης Ξενάκη, Αν. ∆/ντριας Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
2. Καλλιόπης Αλεξίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, στο Τµ. Σ.Ε. της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
3. Ελένης Σαµαρά, ∆ιοικητικού ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και των τριών αναπληρωµατικών µελών, για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της προµήθειας του υποέργου «Προµήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή αντλητικών αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λούρου 
(Προµήθεια)» του έργου «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου», σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα εκ των οποίων αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο κάθε 
υπαλλήλου που βάσει της Αποφ. Οικ. Επ. Π.Η. αρ.3/57/22-01-13 έχει το δικαίωµα συµµετοχής 
σε επιτροπή προσωρινής παραλαβής έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ., Πρόεδρος 

β. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Μέλος 

γ. Νάκος Αργύρης, Πολιτικός ∆οµικών Έργων ΤΕ, Μέλος 

Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Μαργώνης Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Προέδρου 

β. Στάµος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ, Αναπληρωµατικό Μέλος 

γ. Πριοβόλου Αθηνά, Εργοδηγός, Αναπληρωµατικό Μέλος 

 Ιωάννινα  22 Μαρτίου  2013 

 Η Επιτροπή 

 1. Ελένη Ξενάκη 

 2. Αλεξίου Καλλιόπη 

 3. Ελένη Σαµαρά 

 

             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 22 – 03 - 2013  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,   
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, για την 
ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτών τροφίµων (ειδών διατροφής) για τις 
ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ιωαννίνων (πρώην Οργανισµός Εργατικής 
Εστίας), για την περίοδο 2013-2014. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
27492/2200/26-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28162/1016/27-03-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «…να χορηγηθεί 
εξουσιοδότηση στον Ο.Α.Ε.∆. – Περιφ. ∆/νση Ηπείρου, µετά από σχετικό αίτηµα που 
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κατέθεσε στην υπηρεσία µας, ώστε να προβεί στην ανάδειξη προµηθευτών τροφίµων 
(ειδών διατροφής), µε δικές του διαδικασίες, για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθµού, 
που λειτουργεί υπό την εποπτεία του µετά την κατάργηση του Οργανισµού Εργατικής 
Εστίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 
107/Α΄/97), για την περίοδο 2013-2014.». Στην εισήγηση επισυνάπτεται το υπ΄ αριθµ. 
2309/26.03.2013 σχετικό έγγραφο του Ο.Α.Ε.∆. –Περιφ. ∆/νση Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/333/03-04-2013) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου για την 
ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτών τροφίµων (ειδών διατροφής), για τις ανάγκες 
του Βρεφονηπιακού Σταθµού Ιωαννίνων του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµού Εργατικής Εστίας), 
για την περίοδο 2013-2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν.2503/1997 
(Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/97). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις 
(03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση συµµετοχής στο Συνέδριο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών 
δαπανών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 27633/226/28-03-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28714/1028/28-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι: «Από τις 29 ως 31 Μαρτίου 2013 πραγµατοποιείται στην πόλη µας από το 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ένα µεγάλο συνέδριο µε θέµα «Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και τα 
Γιάννενα», στο πλαίσιο του εορτασµού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. Το 
Συνέδριο έχει ως σκοπό να αναδείξει την προσφορά του Πανεπιστηµίου στην πόλη των Ιωαννίνων, 
αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια λειτουργίας του. Στο Συνέδριο 
θα συµµετάσχουν περισσότεροι από 40 καθηγητές του Ιδρύµατος και επειδή ο χαρακτήρας του 
είναι πανηγυρικός, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους φοιτητές και για το κοινό της πόλης. Η 
πλούσια θεµατική του συνεδρίου αναδεικνύει την Ιστορία, την Παράδοση, τον Πολιτισµό, το 
Περιβάλλον, την Εκπαίδευση, την Υγεία, την Οικονοµία, τις Θετικές Επιστήµες, καθώς και τις 
παραδοσιακές τέχνες και τα παραδοσιακά επαγγέλµατα, αναφορικά µε την πόλη των Ιωαννίνων. 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο Περιφερειάρχης Ηπείρου θα παραθέσει δεξίωση προς τιµή των 
συµµετεχόντων σ’ αυτό. Η Περιφέρεια Ηπείρου πάντα στέκεται κορυφαίος αρωγός του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τόσο στον εκπαιδευτικό τοµέα όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό 
γίγνεσθαι. Ειδικά φέτος που το συνέδριο αυτό αφορά σε ένα µεγάλο και ευρύ φάσµα που άπτεται 
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σε όλες τις δράσεις του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στη µέγιστη προσφορά του στην πόλη των 
Γραµµάτων και των Τεχνών, στο πλαίσιο πάντα του εορτασµού της απελευθέρωσης της. Ο σκοπός 
της εκδήλωσης συµβάλλει στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής µας, τότε η 
Περιφέρεια Ηπείρου κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που 
σχετίζονται µε την πολιτιστική της δραστηριότητα». Επιπλέον εισηγείται τη διάθεση πίστωσης 
1.000 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Ειδ.φορέας:072, 
ΚΑΕ:0844. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν τα εξής: «Είναι καλό να στηρίζουµε τέτοιες προσπάθειες και 
ιδιαίτερα σήµερα, µε δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία στη λειτουργία των Φορέων. Παρόλα 
αυτά, επειδή υπάρχουν αποφάσεις αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών από άλλες Περιφέρειες, 
περί µη επιλέξιµων αντίστοιχων δαπανών, προτείνουµε να λαµβάνονται υπόψη όλα αυτά τα νέα 
δεδοµένα.». 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην 
πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 27633/226/28-03-2013 εισήγησης 
Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 26-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/334/03-04-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση από το Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, Συνεδρίου µε θέµα: «Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και τα Γιάννενα», στο πλαίσιο του 
εορτασµού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, από τις 29 ως 31 Μαρτίου 2013 
στα Ιωάννινα. Το Συνέδριο έχει ως σκοπό να αναδείξει την προσφορά του Πανεπιστηµίου στην 
πόλη των Ιωαννίνων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια 
λειτουργίας του και σ’ αυτό  θα συµµετάσχουν περισσότεροι από 40 καθηγητές του Ιδρύµατος. 

Η πλούσια θεµατική του συνεδρίου αναδεικνύει την Ιστορία, την Παράδοση, τον Πολιτισµό, το 
Περιβάλλον, την Εκπαίδευση, την Υγεία, την Οικονοµία, τις Θετικές Επιστήµες, καθώς και τις 
παραδοσιακές τέχνες και τα παραδοσιακά επαγγέλµατα, αναφορικά µε την πόλη των Ιωαννίνων. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου πάντα στέκεται κορυφαίος αρωγός του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, τόσο 
στον εκπαιδευτικό τοµέα όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ειδικά φέτος που το 
συνέδριο αυτό αφορά σε ένα µεγάλο και ευρύ φάσµα που άπτεται σε όλες τις δράσεις του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στη µέγιστη προσφορά του στην πόλη των Γραµµάτων και των 
Τεχνών, στο πλαίσιο πάντα του εορτασµού της απελευθέρωσης της. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που έχει ως σκοπό την προβολή της 
προσφοράς του Πανεπιστηµίου στην πόλη µας, αλλά και στην περιοχή µας γενικότερα, 
εντάσσεται στο πλαίσιο της εθιµοτυπίας, κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον και ανταποδίδει στο ελάχιστο την οφειλόµενη αναγνώριση 
της συνδροµής στο µεγάλο αυτό πνευµατικό µας ίδρυµα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2013 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0844), για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία 
περιλαµβάνει την παράθεση δεξίωσης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου προς τιµή των 
συµµετεχόντων στο Συνέδριο. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση µετακίνησης του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Χαλκίδα, για την  συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα την 
πτηνοτροφία, που διοργανώνει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλµονελλών 
(Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας του ΥΠΑΑΤ, στις 10-04-2013, και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

 

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 Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4599/01-04-2013  έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 
29346/1044/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης, για τη µετακίνηση του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρου της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Χαλκίδα, για την  συµµετοχή του σε σεµινάριο 
µε θέµα την πτηνοτροφία, που διοργανώνει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 
Σαλµονελλών (Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας του ΥΠΑΑΤ, στις 10-04-2013. 

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 
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αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από τη συµµετοχή των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 11/335/03-04-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Μιχαήλ Λάλα, Κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Χαλκίδα, για την συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα την 
πτηνοτροφία, που διοργανώνει το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Σαλµονελλών (Κτηνιατρικό 
Εργαστήριο Χαλκίδας του ΥΠΑΑΤ, στις 10-04-2013 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
250,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της προκήρυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε θέµα «∆ιάθεση νέων επαγγελµατικών αδειών πωλητών για τις 
λαϊκές αγορές Πεντέλης και Σεισµοπλήκτων του ∆ήµου Ιωαννιτών» σε µία τοπική και 
σε µία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα. 

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 Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1230/01-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29503/1050/01-04-2013 στον φάκελο 
4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση πίστωσης «…  επτακοσίων 
πέντε (705,00) Ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 072 / 0841 του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2013 για πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης της προκήρυξης µε θέµα «∆ιάθεση νέων 
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επαγγελµατικών αδειών πωλητών για τις λαϊκές αγορές Πεντέλης και Σεισµοπλήκτων του 
∆ήµου Ιωαννιτών» σε µία τοπική και σε µία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/336/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 705,00 για τη δηµοσίευση, σε µία τοπική και σε µία πανελλήνιας 
κυκλοφορίας εφηµερίδα, της προκήρυξης της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
θέµα «∆ιάθεση νέων επαγγελµατικών αδειών πωλητών για τις λαϊκές αγορές Πεντέλης και 
Σεισµοπλήκτων του ∆ήµου Ιωαννιτών», σε βάρος τω πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0841 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
29511/1301/01-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29587/1053/01-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχηµα. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος και Ιωάννου Αθηνά, και µε δεδοµένο ότι έχει ξεκινήσει ήδη η 
διαχειριστική περίοδος του 2013, χωρίς ακόµη να έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή 
στο αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» 
στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – 
οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών, επανέφεραν το αίτηµά τους, 
περιλαµβάνοντας πλέον και το έτος 2013. 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 11/337/03-04-2013) 

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

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 ΚΥ 9051 ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΑΣΜΑΝ 2.500,00 3.075,00 

ΥΙΟΙ 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΟΕ 

2 ΚΥ 9051 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 
ΛΥΣΙΜΟ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
∆ΥΧΑΛΟΥ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΟΝΗ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΙ 
ΑΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΑΣΜΑΝ 

500,00 615,00 

 

3 ΜΕ 121960 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΕΡΜΟΥΙΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΡΑΤΣΑ 
ΦΥΣΟΥΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΑ∆ΙΑ-Φ. ΛΑ∆ΙΟΥ-Φ. 
ΠEΤΡEΛAIΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΒΑΛΒΟΛΙΝΩΝ ΜEΙΩΤΗΡΩΝ- 
ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ 

215,00 264,45 

 

4 ΚΗΥ 9135 ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΡEΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ ΦΡΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΣΣΑΡΙΣΜΑ 

50,00 61,50 

 

5 ΜΕ123719 ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΜΠΑΣ ΦΡΕΝΩΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ-ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΦΡΕΝΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ-
ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ 

220,00 270,60 

 

6 ΚΗΙ 5028 ΤΖΙΠ 
ΠΙΣΣΑΡΙΣΜΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΩ-
ΘΟΛΩΝ ΦΤΕΡΩΝ 

715,00 879,45 
 

7 ΚΗO 9101 ΦΟΤΗΓΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΟΠΤΙΚΩΝ-ΑΝΤ/ΚΑ 751,00 923,73 
 

8 ΚΗΙ 7011 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΠΕΤΡ 750,00 922,50 
 

9 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤ/ΚΗ-
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ- ΜΙΖΑ 1.850,00 2.275,50 

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 99 - 

10 ΜΕ 123718 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙ
ΚΟ 

ΡΟΥΛEΜΑΝ ΦΡΕΖΑΣ-
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 

1.375,00 1691,25 
 

11 ΚΥ 9051 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΣΤΕΓΑΝΑ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΠΕΤΡ- 
ΦΡΕΝΑ 

859,00 1.056,57 
 

12 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡOΣ-ΛΑ∆ΙΟΥ-
ΠΕΤΡ,ΡΟΥΛEΜΑΝ 

1.850,00 2.275,50 
 

13 ΚΗΙ 7012 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡ. 220,00 270,60  

   ΣΥΝΟΛΟ   11.855,00 14.581,65  

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Απόφαση επί των ενστάσεων: α) της µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, β) της µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένστασης του 
Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και γ) της µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένστασης του 
κ. Λιάνου Αναστάσιου, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση 
οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 γνωµοδότησης του Γραφείου Νοµικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. πρωτ. 27032/221/26-03-2013 γνωµοδότησης 
του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.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.∆. 7/2013. 

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

7. Το έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8993/193/29-01-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
9016/334/29-01-2013 στον φάκελο 2/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα:  

Α) το από 29-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε 
το οποίο, η Επιτροπή, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, και στην 
αποσφράγιση και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν 
εµπρόθεσµα προσφορές, ήτοι των: «Μπογιατζόγλου Κων/νος Ε∆Ε», «Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», «Λάµπρου Αλκιβιάδης», «Ντέλλος Ηλ. ∆ηµήτριος», «Αναστάσιος Λιάνος Ε∆Ε» και «Β. 
Αηδώνης & Σία Ο.Ε.». Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, 
διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η Ε.∆. 
επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η Ανακοίνωση του 
Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις 
της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του 
πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
ανωτέρω ανακοίνωση. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού:  

« …. Στο χρονικό αυτό διάστηµα υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα οι παρακάτω ενστάσεις: 
α) Η µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένσταση του κ. Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη 

κατά της Ετερόρρυθµης Εταιρείας Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. (προσωρινός µειοδότης) για τον εξής 
λόγο: «Στην εγγυητική επιστολή η οποία καταθέτει δεν υπάρχει η σφραγίδα του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων περί καταβολής του ποσού σε πέντε το πολύ εργάσιµες ηµέρες βάση 
του άρθρου 24 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε)» 

β) Η µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένσταση του κ. Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη 
κατά του κ. Λιάνου Αναστάσιου Ε∆Ε (προσωρινός µειοδότης) για τον εξής λόγο: «∆ηλώνει ότι δεν 
έχει κανένα έργο υπό εκτέλεση ενώ υπάρχει έργο ΄΄Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου 
Πλαταριάς΄΄ του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. Απουσιάζει από το φάκελο δικαιολογητικών η ασφαλιστική 
ενηµερότητα µη οφειλής του έργου» 

γ) Η µε αρ. πρωτ.8388/172/28/1/2013 ένσταση του κ. Λιάνου Αναστάσιου Ε.∆.Ε. κατά της 
εργοληπτικής επιχείρησης Β. Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. για τον εξής λόγο: «Η εγγύηση συµµετοχής 
της διαγωνιζόµενης εταιρείας η οποία παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ∆εν αναφέρει την σαφή 
παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 
υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε 
πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα 
στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3669/08 9Κ∆Ε). Όπως ρητά αναφέρεται στο 15.2 του άρθρου 
15 της διακήρυξης του συγκεκριµένου διαγωνισµού. 
          Η επιτροπή µε γνωµοδότησή της εξέφρασε γνώµη επί των ενστάσεων την οποία απέστειλε 
µε τις ενστάσεις στην Προϊσταµένη αρχή για ν’ αποφασίσει επ’ αυτών.  

Κατόπιν αυτών η επιτροπή δεν ανακήρυξε µειοδότη κανένα από τους δύο ισοψηφήσαντες 
προκειµένου να τηρηθεί η νόµιµη διαδικασία µετά την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής επί των 
ενστάσεων. …». 

Β) Την από 29-01-2013 γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η επιτροπή αφού εξέτασε τις παραπάνω ενστάσεις και 
λαµβάνοντας υπόψη την από 13/12/2012 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου ΄΄Επισκευή κτιρίου 
παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς ∆ήµου Ηγουµενίτσας΄΄ που προσκοµίσθηκε από τον κ. Λιάνο 
Αναστάσιο εκφράζει τη γνώµη ότι πρέπει: α) να γίνουν  δεκτές οι ενστάσεις των κ. Λάµπρου 
Αλκιβιάδη και κ. Λιάνου Αναστάσιου όσον αφορά την  ακύρωση της εργοληπτικής επιχείρησης Β. 
Καπρινιώτης & ΣΙΑ Ε.Ε. για τους λόγους που  αναφέρονται . β) να απορριφθεί η ένσταση του κ. 
Λάµπρου Αλκιβιάδη κατά του κ. Λιάνου Αναστάσιου λόγω του ότι σύµφωνα µε την Βεβαίωση 
Περαίωσης που έχει εκδοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ηγουµενίτσας  το αναφερόµενο 
έργο έχει περαιωθεί από την 13/12/12.» και  
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Γ) Την  µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη,  

∆) την µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/1/2013 ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη και  

Ε) την µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/1/2013 ένσταση του Λιάνου Αναστάσιου, κατά του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

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

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

«….. 1. Κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου 
Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε Φ.Π.Α. ασκήθηκαν τρεις αυτοτελείς 
ενστάσεις, ήτοι η υπ’ αριθµ. πρωτ. 7897/165/25-01-2013 ένστασις του Αλκιβιάδη Λάµπρου, κατά 
της ετερόρρυθµης εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», η υπ’ αριθµ.  8388/172/28-01-2013 
ένστασις του Αναστασίου Λιάνου, κατά της ιδίας, ως άνω, εταιρείας και η υπ’ αριθµ. 
πρωτ.7899/166/25-01-2013 ένστασις του Αλκιβιάδη Λάµπρου, κατά της ατοµικής επιχειρήσεως 
Αναστασίου Λιάνου.    

Οι δύο πρώτες, των άνω ενστάσεων, δηλαδή οι στρεφόµενες κατά της ετερόρρυθµης εταιρείας 
«Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» περιέχουν τον ίδιο λόγο διαµαρτυρίας, αν και φέρουν διαφορετική 
διατύπωση. Πρέπει συνεπώς να κριθούν και συνεκτιµηθούν ενιαία. 

Με τις ενστάσεις αυτές οι ενιστάµενοι παραπονούνται ότι η συµµετοχή της εταιρείας «Β. 
Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι παράτυπη διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15.2 της 
∆ιακηρύξεως ∆ηµοπρασίας. 

Στο παραπάνω άρθρο η διακήρυξη διαλαµβάνει τα εξής: «15.2 Οι εγγυητικές επιστολές 
αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο 
του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της 
Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή 
από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί 
καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ 
εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).» 

Από το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής της «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», που 
αποτελεί στοιχείο του φακέλου της υποθέσεως, προκύπτει ευχερώς ότι αύτη δεν είναι σύµφωνη µε 
τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του άρθρου 15.2 της ∆ιακηρύξεως ∆ηµοπρασίας και συνεπώς 
δεν συνέτρεχον στο πρόσωπο της ανωτέρω µειοδότριας εταιρείας οι απαιτούµενες προϋποθέσεις 
καταλληλότητος, ώστε αύτη να ανακηρυχθεί προσωρινός µειοδότης (άρθρο 4.2.β ∆ιακηρύξεως 
∆ηµοπρασίας).  

Συνεπώς οι ενστάσεις των Αλκιβιάδη Λάµπρου και Αναστασίου Λιάνου, που στρέφονται κατά 
της ετερόρρυθµης εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι βάσιµες και πρέπει να γίνουν 
δεκτές, ώστε να ακυρωθεί η ανακήρυξη της εταιρείας αυτής ως προσωρινής µειοδότριας του έργου. 

2. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 7899/166/25-01-2013 ένστασις του Αλκιβιάδη Λάµπρου στρέφεται κατά 
της ατοµικής επιχείρησης Αναστασίου Λιάνου. Στην ένστασή του ο ενιστάµενος προβάλλει τον λόγο 
ότι ο Αναστάσιος Λιάνος: «∆ηλώνει ότι δεν έχει κανένα έργο υπό εκτέλεση ενώ υπάρχει έργο: 
«Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς» του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. Απουσιάζει από το 
φάκελο δικαιολογητικών η ασφαλιστική ενηµερότητα µη οφειλής του έργου.». 

Στο άρθρο 23 της διακηρύξεως αριθµούνται τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό 
στο άρθρο δε 23.2.2.α ορίζεται ότι: «Για την περίπτωση 1,2,5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται 
Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νοµικό εκπρόσωπο της 
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επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση δεν έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπό εργολαβικών 
υπηρεσιών ανώτερο του νοµίµου ορίου ή ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων 
δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 20, παρ. 4 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε) ».  

Στην εξεταζοµένη υπόθεση προκύπτει ότι ο Αναστάσιος Λιάνος υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία δηλώνει ότι «∆εν έχω κανένα έργο για εκτέλεση – κατασκευή». Η δήλωση αυτή έχει 
ηµεροµηνία 22-01-2013 και είναι εµπρόθεσµη, αφού η υποβολή της προηγήθηκε της ενάρξεως της 
δηµοπρασίας, η οποία επίσης διενεργήθηκε στις 22-01-2013. 

Επίσης η δήλωση υπογράφεται από τον ίδιο τον εργολήπτη. 
Η παραπάνω δήλωση απεδείχθη ειλικρινής αφού ο µειοδότης προσκόµισε στην επιτροπή του 

διαγωνισµού το από 13-12-2012 Πρωτόκολλο Περαιώσεως που εξέδωσε ο ∆ήµος Ηγουµενίτσας 
(Τεχνική Υπηρεσία), ο οποίος πιστοποιεί ότι το έργο «Επισκευή κτιρίου παλαιού δηµαρχείου 
Πλαταριάς» έχει περαιωθεί πλήρως και ότι ο εργολάβος εκπλήρωσε τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. Το παραπάνω πρωτόκολλο περαιώσεως υπογράφεται από τον διευθυντή Τ.Υ.∆.Η., 
από τον επιβλέποντα εργοδηγό δηµοσίων έργων και από τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος είναι ο 
Αναστάσιος Λιάνος, δηλαδή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση µε τον ισχυρισµό ότι έχει 
ανεκτέλεστο έργο.  

Κατά τα προεκτεθέντα λοιπόν η συµµετοχή του Αναστασίου Λιάνου στον διαγωνισµό είναι 
απολύτως νόµιµη αφού η υποβολή δηλώσεως προβλέπεται από το άρθρο 23.2.2.α της 
∆ιακηρύξεως ∆ηµοπρασίας η ειλικρίνεια δε των δηλωθέντων προέκυψε από το δικαιολογητικό του 
∆ήµου Ηγουµενίτσης που νοµίµως προσήχθη και ελήφθη υπ’ όψιν σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.4.γ 
της ίδιας δηµοπρασίας.     

Περαιτέρω παρέλκει η εξέταση του λόγου της ενστάσεως που αναφέρεται στην απουσία 
ασφαλιστικής ενηµερότητος µη οφειλής έργου αφού η ασφαλιστική ενηµερότητα ζητείται για έργο 
που είναι εκτελούµενο ή για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων και όχι για έργο 
που έχει ήδη εκτελεστεί, περαιωθεί πλήρως και παραδοθεί αφού επί των τοιούτων έργων ο 
εργολάβος εκπληρώνει όλες τις συµβατικές του υποχρεώσεις, µεταξύ των οποίων τεκµαίρεται ότι 
είναι και η ασφαλιστική ενηµερότητα µη οφειλής του περαιωθέντος έργου. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω, έχω την γνώµη, ότι η ένσταση του Αλκιβιάδη Λάµπρου κατά της 
ατοµικής επιχειρήσεως του Αναστασίου Λιάνου δεν έχει ουσιαστική βάση και ως εκ τούτου πρέπει 
να απορριφθεί. …..». 

10. Την αριθµ. 7/170/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία, κατόπιν 
εισηγήσεως του Προέδρου της Επιτροπής, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί των ενστάσεων 
του θέµατος, βάσει της ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 15779/593/18-02-2013 γνωµοδότησης του 
Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της 
υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 8993/193/29-01-2013 έγγραφο της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε.Θ. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα (το από 29-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, τις υποβληθείσες ενστάσεις και την από 29-1-2013 Γνωµοδότηση της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, επί των ανωτέρω ενστάσεων), καθώς και τη σχετική αριθµ. 
πρωτ. 15779/593/18-02-2013 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας}, 
στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. 
∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε τις υπό κρίση 
ενστάσεις, και τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν επ’ αυτών, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή 
να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη 
απόφασης. Σηµειώνεται ότι στον ανωτέρω φάκελο της υπόθεσης που διαβιβάσθηκε στη 
Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, περιλήφθηκε και το αριθµ. πρωτ. 4632/21-02-
2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας (επισυνάπτεται στον φάκελο 
3/2013 εισηγήσεων Ο.Ε. συσχετισµένο µε το αρ. πρωτ. 16453/616/20-02-2013 έγγραφο), το 
οποίο κατέθεσε στην Οικονοµική Επιτροπή ο κ. Αλκιβιάδης Λάµπρου, ο οποίος παρέστη στη 
συνεδρίαση και ανέπτυξε στα µέλη της Επιτροπής τις θέσεις του – και απάντησε σε ερωτήσεις 
αυτών – σχετικά µε τις ενστάσεις που υπέβαλε. Ειδικότερα, στο ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
4632/21-02-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, που αφορά στο 
από 13-12-2012 πρωτόκολλο περαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
για το έργο «Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς», αναδόχου Αναστασίου 
Λιάνου, αναφέρεται ότι «…. η βεβαίωση περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου παλαιού 
∆ηµαρχείου Πλαταριάς» δεν έχει πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηγ/τσας και δεν 
έχει αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια όπως προβλέπει ο Ν.3861/2010.». 

11. Τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, που 
υποβλήθηκε για το θέµα των υπό κρίση ενστάσεων (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 104 - 

27032/221/26-03-2013 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων,  συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 27044/969/26-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) , στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

«….. Σύµφωνα µε τη (παρ.3 του άρθρου 27 του Ν.3669/2008) η προϊσταµένη αρχή µπορεί, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της, αν διαπιστώσει ότι εµφιλοχώρησαν  λάθη η παραλείψεις κατά τη διαδικασία 
του διαγωνισµού, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία της δηµοπρασίας η να αναµορφώσει το αποτέλεσµα 
της η να διατάξει την επανάληψη της από το σηµείο που συντελέσθηκε το λάθος η η παράλειψη. 
Στη προκειµένη περίπτωση, από όσα ανωτέρω αναφέρθηκαν αµφισβητείται η απόδειξη του κρίσιµου 
γεγονότος εάν δηλαδή,  η Εργοληπτική επιχείρηση του Αναστασίου Λιανού είχε περαιώσει το έργο που 
είχε αναλάβει να εκτελέσει <<Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς>> κατά το χρόνο 
που διεξήχθη η επίµαχη δηµοπρασία ( 22-1-2013), έτσι ώστε να κριθεί η νοµιµότητα της 
συµµετοχής σ αυτή και η πληρότητα του δικαιολογητικού της από 22-1-2013 υπευθύνου 
δηλώσεως στο περιεχόµενο της  οποίας  αναφέρει ότι <<δεν έχει κανένα έργο για εκτέλεση – 
κατασκευή>>. Η αµφισβήτηση προκαλείται από το αριθµ πρωτοκ 4632/21-2-2013 έγγραφο του 
∆ήµου Ηγουµενίτσας, το οποίο κατέθεσε ο ενιστάµενος Αλκιβιάδης Λάµπρου και στο οποίο 
αναφέρεται ότι το από 13-12-2012 έγγραφο που προσκόµισε ο Αναστάσιος  Λιανός δεν έχει 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηγ/τσας και δεν έχει αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια όπως 
προβλέπει ο Ν.3861.2010. 
Κατόπιν όλων αυτών, στο πλαίσιο της αρµοδιότητας που προαναφέρθηκε η Οικονοµική 
Επιτροπή θα πρέπει κατά τη γνώµη µας να ζητήσει από το ∆ήµο Ηγουµενίτσας να διευκρινίσει 
µε έγγραφο του τον ακριβή χρόνο περαίωσης του ως άνω έργου από την εργοληπτική 
επιχείρηση του Αναστασίου Λιανού. Εάν ο χρόνος περαίωσης είναι πριν από το χρόνο 
διεξαγωγής του διαγωνισµού (22-1-2013) τότε η εν λόγω εργοληπτική επιχείρηση νοµίµως 
συµµετείχε στο διαγωνισµό εάν η χρόνος περαίωσης είναι µετά το χρόνο διεξαγωγής τότε θα 
πρέπει να αποκλειστεί της περαιτέρω διαδικασίας. …..». 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, στην οποία παρέστη και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, κος Θωµάς Πιτούλης, συζητήθηκαν τα θέµατα που τέθηκαν µε τις υπό κρίση 
ενστάσεις, σύµφωνα µε τα ανωτέρω έγγραφα που είχε στη διάθεσή της η Ο.Ε. (τη 
γνωµοδότηση της Ε.∆., τις γνωµοδοτήσεις των Νοµικών Υπηρεσιών της Π.Ε.Θ. και Π.Η., και 
τα σχετικά έγγραφα που κατατέθηκαν). Σχετικά µε το θέµα της συµµετοχής του Αναστασίου 
Λιάνου στον διαγωνισµό του θέµατος, το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. 
Παπαβρανούσης Χρίστος, έκανε την κατωτέρω τοποθέτηση, η οποία έγινε αποδεκτή και από 
τα υπόλοιπα µέλη της Ο.Ε., ως εξής: «Το έγγραφο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, βεβαιώνει ότι η 
βεβαίωση περαίωσης για το έργο «Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς» δεν έχει 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας και δεν έχει αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια 
όπως προβλέπει ο Ν.3861/2010. Αυτό απαντά στη θέση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Η. εάν 
έχει εκδοθεί νοµότυπα το έγγραφο περαίωσης. Εκ του ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4632/21-02-2013 
εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, συµπεραίνεται ότι, νοµότυπη και 
νόµιµη βεβαίωση περαίωσης του έργου δεν υπάρχει. Αυτό δηµιουργεί την υποχρέωση στον 
ανάδοχο του συγκεκριµένου έργου, στον παρόντα διαγωνισµό, να συµπεριλάβει το έργο στο 
ανεκτέλεστο. Η έλλειψη στην Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ανεκτέλεστου, της αναφοράς του 
έργου αυτού, είναι λόγος ακυρότητας της προσφοράς του.».  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/338/03-04-2013) 

Α. Ως προς τις υποβληθείσες ενστάσεις 

Εξετάζει τις κάτωθι εµπροθέσµως υποβληθείσες ενστάσεις, κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και 
αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε 
ΦΠΑ, ως εξής: 

α. Την µε αρ. πρωτ. 7897/165/25/01/2013 ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, κατά 
της συµµετοχής στον ανωτέρω διαγωνισµό, της εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», επειδή 
«Στην εγγυητική επιστολή η οποία καταθέτει δεν υπάρχει η σφραγίδα του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων περί καταβολής του ποσού σε πέντε το πολύ εργάσιµες ηµέρες βάση του άρθρου 24 
του Ν.3669/08 (Κ∆Ε)». 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 105 - 

β. Την µε αρ. πρωτ. 8388/172/28/01/2013 ένσταση του Λιάνου Αναστασίου Ε∆Ε, κατά της 
συµµετοχής στον ανωτέρω διαγωνισµό, της εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», επειδή «Η 
εγγύηση συµµετοχής της διαγωνιζόµενης εταιρείας η οποία παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. ∆εν 
αναφέρει την σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω 
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση 
ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα 
αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3669/08 9Κ∆Ε). Όπως ρητά 
αναφέρεται στο 15.2 του άρθρου 15 της διακήρυξης του συγκεκριµένου διαγωνισµού». 

γ. Την µε αρ. πρωτ. 7899/166/25/01/2013 ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, κατά 
της συµµετοχής στον ανωτέρω διαγωνισµό, της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του 
Κων.», επειδή «∆ηλώνει ότι δεν έχει κανένα έργο υπό εκτέλεση ενώ υπάρχει έργο «Επισκευή 
κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς» του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. Απουσιάζει από το φάκελο 
δικαιολογητικών η ασφαλιστική ενηµερότητα µη οφειλής του έργου» 

και 

Ι. Κάνει αποδεκτές τις ανωτέρω, υπό στοιχ. (α.) και (β.) ενστάσεις του Λάµπρου Αλκιβιάδη και του 
Λιάνου Αναστασίου Ε∆Ε, κατά της συµµετοχής στον διαγωνισµό του θέµατος, της εταιρείας «Β. 
Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», σύµφωνα µε την από 29-01-2013 γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική, αριθµ. πρωτ. 
15779/593/18-02-2013 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κ. Σ. Γιώγου, 
ως εξής:  

«….. Οι δύο πρώτες, των άνω ενστάσεων, δηλαδή οι στρεφόµενες κατά της ετερόρρυθµης 
εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» περιέχουν τον ίδιο λόγο διαµαρτυρίας, αν και φέρουν 
διαφορετική διατύπωση. Πρέπει συνεπώς να κριθούν και συνεκτιµηθούν ενιαία. 

Με τις ενστάσεις αυτές οι ενιστάµενοι παραπονούνται ότι η συµµετοχή της εταιρείας «Β. 
Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι παράτυπη διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15.2 της 
∆ιακηρύξεως ∆ηµοπρασίας. 

Στο παραπάνω άρθρο η διακήρυξη διαλαµβάνει τα εξής: «15.2 Οι εγγυητικές επιστολές 
αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο 
του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της 
Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή 
από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί 
καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ 
εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).» 

Από το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής της «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», που 
αποτελεί στοιχείο του φακέλου της υποθέσεως, προκύπτει ευχερώς ότι αύτη δεν είναι σύµφωνη µε 
τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις του άρθρου 15.2 της ∆ιακηρύξεως ∆ηµοπρασίας και συνεπώς 
δεν συνέτρεχον στο πρόσωπο της ανωτέρω µειοδότριας εταιρείας οι απαιτούµενες προϋποθέσεις 
καταλληλότητος, ώστε αύτη να ανακηρυχθεί προσωρινός µειοδότης (άρθρο 4.2.β ∆ιακηρύξεως 
∆ηµοπρασίας).  
Συνεπώς οι ενστάσεις των Αλκιβιάδη Λάµπρου και Αναστασίου Λιάνου, που στρέφονται κατά της 
ετερόρρυθµης εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι βάσιµες και πρέπει να γίνουν δεκτές, 
ώστε να ακυρωθεί η ανακήρυξη της εταιρείας αυτής ως προσωρινής µειοδότριας του έργου. …..». 

και  

ΙΙ. Κάνει αποδεκτή την ανωτέρω, υπό στοιχ. (γ.) ένσταση του Λάµπρου Αλκιβιάδη Εµπειροτέχνη, 
κατά της συµµετοχής στον ανωτέρω διαγωνισµό, της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος 
του Κων.», για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή και βάσει του προσκοµισθέντος, αριθµ. 
πρωτ. 4632/21-02-2013 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, στο οποίο, 
σχετικά µε το από 13-12-2012 πρωτόκολλο περαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας για το έργο «Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς», αναδόχου 
Αναστασίου Λιάνου, αναφέρεται ότι «…. η βεβαίωση περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου 
παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς» δεν έχει πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηγ/τσας και 
δεν έχει αναρτηθεί στο ∆ιαύγεια όπως προβλέπει ο Ν.3861/2010.»  

και συγκεκριµένα, επειδή από το ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4632/21-02-2013 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, συµπεραίνεται ότι, νοµότυπη και νόµιµη βεβαίωση 
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περαίωσης του έργου «Επισκευή κτιρίου παλαιού ∆ηµαρχείου Πλαταριάς», αναδόχου Αναστασίου 
Λιάνου, δεν υπάρχει. Αυτό δηµιουργεί την υποχρέωση στον ανάδοχο του συγκεκριµένου έργου, 
στον παρόντα διαγωνισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έργο «Αποκατάσταση δεξαµενών 
ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», να συµπεριλάβει το 
ως άνω έργο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, στο ανεκτέλεστο. Η έλλειψη της αναφοράς του έργου 
αυτού, στην Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ανεκτέλεστου, του Αναστασίου Λιάνου Ε∆Ε, είναι λόγος 
ακυρότητας της προσφοράς του. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, από τον διαγωνισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δεξαµενών ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου 
Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, αποκλείονται οι 
προσφορές των συµµετεχόντων: α) της εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», και β) της 
ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του Κων.». 

Β. Ως προς τη διαδικασία του διαγωνισµού 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αποδοχής των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του Πρακτικού 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-01-2013, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών 
ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ, και του αποκλεισµού από τον διαγωνισµό, των συµµετεχόντων: α) της 
εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», και β) της ατοµικής επιχείρησης «Λιάνος Αναστάσιος του 
Κων.»,  

διαβιβάζεται η παρούσα απόφαση στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του ανωτέρω έργου, ώστε να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της δηµοπρασίας, µε τη σύνταξη του οριστικού πίνακα και την ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση δεξαµενών 
ύδρευσης και αποκατάσταση οδικού δικτύου Κόκκινου Λιθαριού Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση των πρακτικών Νο1/15-03-2013, Νο2/19-03-2013 και Νο3/27-03-2013 της 
Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του προγράµµατος 
καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 
2013 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), 
καθώς και του Π.∆. 7/2013 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

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 µειοδότη του 
προγράµµατος καταπολέµηση κοινών και ανωφελών κουνουπιών, έτους 2013 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 071 και ΚΑΕ 
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9779α) 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. Την αριθµ. 9/266/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία  ορίσθηκαν 
τα µέλη της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέµησης των 
κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 28360/993/28-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28720/1032/28-03-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «… Μετά την ολοκλήρωση 
του πρόχειρου διαγωνισµού της αριθ. 2/2013 διακήρυξης, για ανάδειξη µειοδότη-εργολάβου 
εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2013 στο 
Νοµό Θεσπρωτίας, σας στέλνουµε συνηµµένα τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής διενέργειας 
Νο1,Νο 2 & Νο 3 και την  Οικονοµική προσφορά της «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ», για έγκριση κατακύρωσης αποτελέσµατος του εν λόγω 
διαγωνισµού. Στον ανωτέρω διαγωνισµό κατέθεσε προσφορά και ο ΓΙΑΓΚΑΣ Λ. Θωµάς 
(ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ) η οποία προσφορά βάσει του πρακτικού Νο 2 της επιτροπής 
απορρίφθηκε, καθότι δεν πληρούσε τις Τεχνικές προδιαγραφές.Η Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής  του 
διαγωνισµού όπως φαίνεται και από το επισυναπτόµενο πρακτικό Νο 3, εισηγείται την 
κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού  στην ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ µε τιµή  προσφοράς 24.144,00 € χωρίς ΦΠΑ  και συνολικό ποσό: 
29.697,12 € µε ΦΠΑ (23% . Ο ανωτέρω µειοδότης για λόγους ∆ηµόσιας Υγείας αυτή την 
περίοδο πρέπει να αρχίσει άµεσα τον εντοπισµό και την λεπτοµερή χαρτογράφηση όλων των 
εστιών ανάπτυξης και την εφαρµογή του έργου παρακολούθησης και δειγµατοληψιών 
προνυµφών και ακµαίων κουνουπιών .Υπάρχουν στοιχεία από προηγούµενους διαγωνισµούς  
και έχει γίνει  δηµοσίευση σε εφηµερίδα…». 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν ότι ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει και 
στη σχετική αριθµ. 7/171/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 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 11/339/03-04-2013) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/15-03-2013, Νο2/19-03-2013 και Νο3/27-03-2013 της Επιτροπής 
διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του προγράµµατος καταπολέµησης 
κοινών και ανωφελών κουνουπιών, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 071 και ΚΑΕ 9779α), τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και σύµφωνα µε τα οποία: 

Α. Πρακτικό Νο1/15-03-2013:η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παρέλαβε τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν, ήτοι των 1) «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΓΙΑΓΚΑΣ  ΛΟΥΚ. ΘΩΜΑΣ» και 2) 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ» και αποφάσισε ότι το 
άνοιγµα των δύο (2) προσφορών που υποβλήθηκαν θα γίνει την Τρίτη 19/03/2013 και ώρα 9:00 
π.µ., αφού ενηµερώθηκαν οι ενδιαφερόµενοι για την ώρα. 
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Β. Πρακτικό Νο2/19-03-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών): η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση και έλεγχο των κυρίως φακέλων των ανωτέρω δύο 
(2) προσφορών που υποβλήθηκαν, τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά των 
ενδιαφεροµένων ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
αποσφράγισε τους φακέλους των τεχνικών προσφορών και από τον έλεγχό τους διαπιστώθηκε 
ότι: α) η τεχνική προσφορά του ενδιαφεροµένου «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΓΙΑΓΚΑΣ  ΛΟΥΚ. ΘΩΜΑΣ» 
ήταν ελλιπής αφού δεν ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη τα δικαιολογητικά των παραγράφων Β, Γ 
και ∆ και κρίθηκε απορριπτέα, ενώ β) η τεχνική προσφορά του ενδιαφεροµένου 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ» πληροί όλους τους όρους 
της διακήρυξης και έγινε δεκτή. 

Β. Πρακτικό Νο3/27-03-2013 (έλεγχος οικονοµικής προσφοράς): η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σε 
συνέχεια της από 19ης Μαρτίου 2013 συνεδρίασης (Πρακτικό Νο 2) και λαµβάνοντας υπόψη ότι 
µετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιµων ηµερών, ο ενδιαφερόµενος «ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - 
ΓΙΑΓΚΑΣ  ΛΟΥΚ. ΘΩΜΑΣ», παρότι ενηµερώθηκε εγκαίρως ότι δεν έγινε δεκτή η τεχνική του 
προσφορά, δεν κατέθεσε καµία ένσταση, αποφάσισε τη συνέχιση της διαδικασίας µε την 
αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του ενδιαφεροµένου «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ  ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ», η οποία έχει ως εξής: € 24.144,00 χωρίς 
ΦΠΑ και συνολικό ποσό € 29.697,12 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%). Κατόπιν των 
ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται όπως µειοδότρια του διαγωνισµού, αναδειχθεί η 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ  ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ» µε το συνολικό ποσό των 
είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών ( 29.697,12 € ) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
προγράµµατος καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το 
έτος 2013, προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα Πρακτικά Νο1/15-03-2013, 
Νο2/19-03-2013 και Νο3/27-03-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του, στην «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ  ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ», η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η τεχνική της προσφορά πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης, η 
δε οικονοµική της προσφορά είναι συµφέρουσα και εντός των ορίων του προϋπολογισµού του 
έργου, µε συνολικό ποσό € 29.697,12 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και λαµβάνοντας επιπλέον 
υπόψη ότι, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 28360/993/28-03-2013 εισήγηση του Τµήµατος 
Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(ανωτέρω υπό στ. 9), στην Υπηρεσία υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία από προηγούµενους 
διαγωνισµούς που επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας για τον 
ανωτέρω διαγωνισµό, µε δηµοσίευση σε εφηµερίδα, ενώ επιπλέον, για λόγους ∆ηµόσιας Υγείας, 
είναι απαραίτητο να ξεκινήσει άµεσα, αυτή την περίοδο, από τον µειοδότη, ο εντοπισµός και η 
λεπτοµερής χαρτογράφηση όλων των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών και η εφαρµογή του 
έργου παρακολούθησης και δειγµατοληψιών προνυµφών και ακµαίων κουνουπιών. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ  ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ», για την εκτέλεση του προγράµµατος 
καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2013, µε 
συνολικό ποσό € 29.697,12 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 071 και ΚΑΕ 9779α). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

     ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1    
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας  Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  για την εκτέλεση του 
προγράµµατος καταπολέµησης  κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 
2013, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης  2/2013 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την  15η   Μαρτίου 2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 π.µ. συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 2 του 

Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της 

επιτροπής ήτοι:  

1. Τούση Θεοδώρα , ως Πρόεδρος   

2. Παππάς  Σπυρίδων  και 

3. Πάσχου  Ειρήνη.  

Η  επιτροπή παρέλαβε από τις 9:30 – 10:00 π.µ. δύο (2) προσφορές,  οι οποίες είναι 

οι εξής: 

1) ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΓΙΑΓΚΑΣ  ΛΟΥΚ. ΘΩΜΑΣ 

2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ.  

    Μετά το πέρας της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών στις 10:00 π.µ. ,η Επιτροπή 

αποφάσισε ότι το άνοιγµα των δύο ( 2 ) προσφορών που υποβλήθηκαν θα γίνει την 

Τρίτη 19/03/2013 και ώρα 9:00 π.µ., αφού ενηµερώθηκαν  οι ενδιαφερόµενοι για την 

ώρα. 

Κατόπιν η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση,  συντάχθηκε δε το παρόν Πρακτικό 

το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.          

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ  

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

     ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2  
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας  Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  για την εκτέλεση του 
προγράµµατος καταπολέµησης  κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 
2013, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης  2/2013 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την  19η   Μαρτίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00 

π.µ.  συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 2 του 

Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της 

επιτροπής ήτοι:  

1. Τούση Θεοδώρα , ως Πρόεδρος   

2. Παππάς Σπυρίδων  και 

3. Πάσχου Ειρήνη.  

Η  επιτροπή σε συνέχεια του Πρακτικού Νο 1,  προχώρησε στην αποσφράγιση των 

κυρίως φακέλων στους οποίους τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων   ήταν 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια αποσφράγισε τους φακέλους των τεχνικών προσφορών. 

Κατά τον έλεγχο της  τεχνικής  προσφοράς του ΓΙΑΓΚΑ ΛΟΥΚ. ΘΩΜΑ  διαπιστώθηκε  

ότι η τεχνική προσφορά της  ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΓΙΑΓΚΑΣ  ΛΟΥΚ. ΘΩΜΑΣ  ήταν 

ελλιπής αφού δεν  ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη τα δικαιολογητικά των 

παραγράφων Β, Γ και ∆ και κατά συνέπεια κρίθηκε απορριπτέα. 

 Η τεχνική προσφορά της ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ  ∆ΗΜ. 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ πληροί  όλους  τους όρους της διακήρυξης και γίνεται δεκτή.     

Κατόπιν η επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και θα συνέλθει εκ νέου την 

Τετάρτη 27/3/2013 και ώρα 09:00 π.µ., συντάχθηκε δε το παρόν Πρακτικό το οποίο 

υπογράφεται ως ακολούθως.          

 

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ  

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

     ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 3  
Της Επιτροπής ∆ιενέργειας  Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  για την εκτέλεση του 
προγράµµατος καταπολέµησης  κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 
2013, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
         Αριθ. ∆ιακήρυξης  2/2013 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την  27η   Μαρτίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

09:00 π.µ.  συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 1/17/11.01.2013 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 2 του 

Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της 

επιτροπής ήτοι:  

1. Τούση Θεοδώρα , ως Πρόεδρος   

2. Παππάς Σπυρίδων  και 

3. Πάσχου Ειρήνη.  

Σε συνέχεια της από 19ης Μαρτίου 2013 συνεδρίασης (Πρακτικό Νο 2) και 

λαµβάνοντας υπόψη ότι µετά την παρέλευση τριών (3) εργάσιµων ηµερών, ο ΓΙΑΓΚΑΣ 

ΘΩΜΑΣ παρότι ενηµερώθηκε εγκαίρως ότι δεν έγινε δεκτή η τεχνική του προσφορά 

δεν κατέθεσε καµία ένσταση, η  επιτροπή αποφάσισε την συνέχιση της διαδικασίας µε 

την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ  ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ» η οποία έχει ως εξής: 24.144,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και συνολικό ποσό 29.697,12 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ ( 23%). 

Μετά από αυτά η επιτροπή εισηγείται όπως µειοδότρια του έργου καταπολέµηση 

κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2013 στο Νοµό Θεσπρωτίας 

αναδειχθεί η «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΛΙΟΛΙΟΥ  ∆ΗΜ. 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ» µε το συνολικό ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων 

ενενήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών ( 29.697,12 € ) συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ. 

 Τέλος  συντάχθηκε  το παρόν Πρακτικό το οποίο και  υπογράφεται ως ακολούθως. 

        

                                                    ΟΜΟΦΩΝΑ  

                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση λύσης της από 07-09-2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του 
Σωτηρίου Γεωργούλη, ως Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της 
ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE -
ITALY 2007-2013. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) στο 
εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση στο Μέτρο 1.1 του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
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Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, Έργο: «INNOVOIL - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ», συνολικού προϋπολογισµού € 86.800,00 µε συγχρηµατοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

7. Την αριθµ. 12/468/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής 
Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: 
Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού 
παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013 
προϋπολογισµού € 37.000,00 € µε ΦΠΑ, καθώς και οι όροι της διακήρυξης, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 37345/1436/26-04-2012 εισήγηση της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθµ. 22/870/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/04-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο, έγινε δεκτή η µοναδική 
προσφορά που κατατέθηκε, του Γεωργούλη Σωτήριου, η οποία διαπιστώθηκε ότι πληροί  
τους όρους της διακήρυξης, ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης µε συνολική 
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 94 βαθµούς, ήτοι (Α1=100x20%=20,Α2=90x20%=18 
καιΑ3=100x20%=20. Σύνολο Α=58 βαθµούς και Β1=90χ15%=13,50,Β2=90χ15%=13,50 
και Β3=90χ10%=9 Σύνολο Β=36 βαθµούς. Γενικό σύνολο Α+Β=94 βαθµούς), µε 
προσφερόµενο ποσό 33.300,00 € µε ΦΠΑ (27.073,17) και βάσει του τύπου της 
διακήρυξης, τελικό βαθµό αξιολόγησης 100 ήτοι: Τi = 85x(Tai/ΤΑmax)+15x(ΟΠmin/ΟΠi) 
=85χ(94/94)+15Χ(33.300€/33.300€)=85Χ1+15Χ1=100 

9. Την αριθµ. 23/934/09-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό 2/08-08-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, και 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατά του στον Γεωργούλη Σωτήριο ο οποίος προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, πληροί τους όρους αυτής ως 
προς τις τεχνικές προδιαγραφές και η προσφορά του είναι συµφέρουσα, µε συνολική 
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 94 βαθµούς. 

10. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 29148/1026/29-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29205/1041/29-03-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα, σχέδιο λύσης σύµβασης µεταξύ 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του αναδόχου του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «INNOVOIL» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.» και εισηγείται την έγκρισή της. 

Στο ανωτέρω σχέδιο λύσης της από 07-09-2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
του αναδόχου Γεωργούλη Σωτηρίου, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«……. 1. Οι παραπάνω συµβαλλόµενοι κατήρτισαν, στις 07-09-2012, στην Ηγουµενίτσα, 
σύµβαση έργου, µε πλήρες αντικείµενο όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 2 της 
παραπάνω συµβάσεως και εν περιλήψει µε αντικείµενο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «INNOVOIL» ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.». 

2. Για την σύναψη της συµβάσεως αυτής ελήφθησαν υπ’ όψιν, πέραν των άλλων, α) το 
Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις ∆ιατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16-11-2005 σε συνδυασµό µε την 
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διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 και β) το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου», που εφαρµόζεται συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 και 
αναλογικά για παροχή υπηρεσιών. 

3. Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 4 του Π.∆. 118/2007 «4. Πρόχειρος διαγωνισµός 
διενεργείται για την σύναψη συµβάσεων προµήθειας αγαθών, η κατ’ είδος ετήσια συνολική 
δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 12 περ. γ του ν. 2286/1995. Ο διαγωνισµός 
διενεργείται από τριµελή επιτροπή, µε υποβολή έγγραφων προσφορών. ∆ηµοσίευση προκήρυξης 
(περίληψη διακήρυξης) στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται».  Περαιτέρω για τους 
πρόχειρους διαγωνισµούς η Ελληνική Νοµοθεσία προβλέπει διάρκεια δηµοσιότητος δέκα 
(10) ηµέρες. 

4. Κατά το άρθρο 38, της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540 τ. Β΄) 
αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών περί συστήµατος διαχείρισης: « Άρθρο 38. ∆απάνες 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 1. Οι δαπάνες δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών αξίας µεγαλύτερης των 15.000 ευρώ και µικρότερης των 
κατώτερων ορίων που θέτουν τα π.δ. 60/2007 και π.δ. 59/2007 καθώς και οι δαπάνες των 
συµβάσεων υπηρεσιών που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ Β του π.δ. 60/2007 και στο 
παράρτηµα ΧVII B του π.δ. 59/2007 είναι επιλέξιµες εφόσον έχει προηγηθεί η ανάρτηση της 
περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ηµέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και 
της οικείας διαχειριστικής αρχής ή ενδιάµεσης διαχειριστικής αρχής ή/και του φορέα που 
αυτοί υπάγονται ή έχει προηγηθεί προσήκον βαθµός δηµοσιότητας. Η υποχρέωση ανάρτησης 
στην ιστοσελίδα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που εθνικές διατάξεις προβλέπουν διαδικασία 
δηµοσιότητας σε µέσα πανελλήνιας κυκλοφορίας. 2. Η περιληπτική προκήρυξη περιλαµβάνει 
σύντοµη περιγραφή των ουσιωδών στοιχείων της προς ανάθεση σύµβασης και της µεθόδου 
ανάθεσης. 3. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει για τις συµβάσεις που θα ανατεθούν ένα µήνα 
µετά τη δηµοσίευση της παρούσης.».    

5. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 34.2 και 34.3 της συµβάσεως: «34.2. Η Αναθέτουσα Αρχή 
και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε 
τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους ή µεταξύ της Επιτροπής Παραλαβής και του 
Αναδόχου σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής 
της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 34.3. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία τριών 
(3) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας 
και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Ηγουµενίτσα.».          

6. Επειδή εν προκειµένω ο υπ’ αριθµ. 5/2012 Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός Επιλογής 
Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του Έργου «INNOVOIL» έγινε σύµφωνα µε το Π.∆. 
118/2007 και η δηµοσιότητα της διακηρύξεως του διαγωνισµού πραγµατοποιήθηκε 13 µέρες 
πριν την διενέργεια αυτού. 

7. Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 38, παρ. 1 της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 
(ΦΕΚ 540 τ. Β΄) αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών, η ανάρτηση της περιληπτικής 
προκηρύξεως του υπ’ αριθµ. 5/2012 Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Επιλογής Συµβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης του Έργου «INNOVOIL»  έπρεπε να γίνει 15 τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
διενέργεια του. 

8. Επειδή ο υπ’ αριθµ. 5/2012 Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός Επιλογής Συµβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης του Έργου «INNOVOIL»  είναι άκυρος, λόγω µη συµµορφώσεως µε τις 
διαδικασίες δηµοσιότητας του άρθρου 38 της ύπερθεν αποφάσεως του Υπουργού 
Οικονοµικών, η οποία µε το άρθρο 38, παρ. 1, καθιερώνει και επιβάλλει τήρηση ορισµένου 
τύπου για την εγκυρότητα της δικαιοπραξίας. 

9. Επειδή κατά τα άρθρα 158 και 159 του Α.Κ. η τήρηση τύπου για την δικαιοπραξία 
απαιτείται µόνο όπου το ορίζει ο νόµος, η δε δικαιοπραξία, για την οποία δεν τηρήθηκε ο 
τύπος που απαιτεί ο νόµος, εφόσον δεν ορίζει το αντίθετο είναι άκυρη, κατά το άρθρο δε 180 
Α.Κ. η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να µην έγινε. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 116 - 

10. Επειδή στην προκειµένη περίπτωση η σύµβαση έργου, που υπεγράφη µεταξύ των ώδε 
συµβαλλοµένων, στις 07-09-2012, πάσχει απολύτου ακυρότητος, αφού έχει ως βάση της 
καταρτίσεώς της την υπ’ αριθµ. 5/2012 ∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, η οποία κρίθηκε 
ως απολύτως άκυρη από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου, µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 
2629/16-01-2013 έγγραφό του, λόγω µη τηρήσεως του τύπου που προβλέπει το άρθρο 38, παρ. 
1 της υπ’ αριθµ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540 τ. Β΄) αποφάσεως του Υπουργού 
Οικονοµικών. Όθεν η εµφάνιση της διαφοράς προέκυψε στις 16-01-2013, ήτοι χρονολογία 
συντάξεως του παραπάνω εγγράφου, η επίλυσή της δε επιτρέπεται σε χρονική προθεσµία 
τριών (3) µηνών από της εµφανίσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 34.3 της συµβάσεως. 

11. Επειδή οι συµβαλλόµενοι έχουν συµφωνήσει, µε το άρθρο 34.2 της συµβάσεως, ότι θα 
επιλύουν κάθε διαφορά σχετική µε την σύµβαση, ήτοι την ερµηνεία, την εκτέλεση αυτής και 
την εφαρµογή της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστεως και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών, κατά το άρθρο 200 του Α.Κ. κατά το οποίο οι συµβάσεις ερµηνεύονται 
όπως απαιτεί η καλή πίστη αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα συναλλακτικά ήθη.   

Για τους ανωτέρω λόγους τα συµβαλλόµενα µέρη, µε κοινή δήλωση βουλήσεως, κοινή 
συναίνεση και αµοιβαία συµφωνία αποφασίζουν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα 
ακόλουθα: 

Α) Λύουν την µεταξύ των σύµβαση έργου, που καταρτίστηκε στην Ηγουµενίτσα, στις 07-
09-2012 και έχει αριθµ. πρωτ. 79730/2935/07-09-2012, για τους λόγους που εκτέθηκαν 
ανωτέρω. 

Β) Εκ της συναινετικής λύσεως της παραπάνω συµβάσεως ουδεµία γεννάται εκατέρωθεν 
υποχρέωση και δεν παράγεται κανένα δικαίωµα, αφού η λυθείσα σύµβαση, ως άκυρη 
δικαιοπραξία, θεωρείται ως µη γενόµενη, κατά το άρθρο 180 του Α.Κ. …….». 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, κος Θωµάς Πιτούλης, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για το θέµα, και 
απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις τους.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/340/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη λύση της από 07-09-2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του 
Γεωργούλη Σωτηρίου, αναδόχου του έργου «Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της 
ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-
ITALY 2007-2013,  

για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σχέδιο λύσης σύµβασης, που υποβλήθηκε 
από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας (ανωτέρω υπό στ. 10), χωρίς από τη 
λύση της ως άνω σύµβασης, να γεννάται εκατέρωθεν καµία υποχρέωση και χωρίς να 
παράγεται κανένα δικαίωµα, δεδοµένου ότι η υπό λύση σύµβαση, ως άκυρη δικαιοπραξία, 
θεωρείται ως µη γενόµενη, κατά το άρθρο 180 του Α.Κ. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, µε το 
εξής σκεπτικό: «Για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας 
και τη σύσταση, ανά Περιφερειακή Ενότητα, “οµάδας υπευθύνου και µε εξειδικευµένη γνώση 
των πολύπλοκων διαδικασιών”, καταθέσαµε ολοκληρωµένη θέση, που περιλαµβάνεται στην 
αριθµ. 12/468/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και επανήλθαµε στην µε 
αριθµ. 22/870/31-07-2012 απόφαση της Ο.Ε. για το ίδιο έργο. Ιδιαίτερα τονίσαµε τις έντονες 
επιφυλάξεις µας για το κείµενο της διακήρυξης. Από τις 9-8-2012 που κατακυρώθηκε το 
ανωτέρω έργο στον ανάδοχο, έρχεται σήµερα, οκτώ µήνες µετά, το θέµα για τη λύση της 
σύµβασης, µε αιτιολογικό, «λάθος» ως προς την τήρηση των όρων της διακήρυξης (Π∆ 
118/2007), σύµφωνα και µε την εισήγηση. Ισχύουν όλα όσα είχαµε καταθέσει, τα οποία, εάν 
είχαν ληφθεί υπόψη, από την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, θα είχαν 
αποφευχθεί ακριβώς τέτοια γεγονότα, όπως το σηµερινό θέµα της λύσης της σύµβασης.». 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
12/468/27-04-2012,  22/870/31-07-2012 και 23/934/09-08-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013,  στη σχετική 
αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική 
θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί 
παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την 
παιδεία κ.λ.π.». Επιπροσθέτως, επανέλαβε τη θέση που έχει επανειληµµένα υποστηρίξει, ότι 
δηλ. η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει ικανό και εξειδικευµένο προσωπικό, που έχει τη 
δυνατότητα να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συγκεκριµένου προγράµµατος, ώστε να 
µην απαιτείται η προσφυγή σε παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού 
επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 
«INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του 
αγνού παρθένου ελαιολάδου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο 
υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL 
COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) στο 
εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση στο Μέτρο 1.1 του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
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Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, Έργο: «INNOVOIL - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ», µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

7. Την αριθµ. 11/340/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 29149/1027/29-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29207/1042/29-03-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα, σχέδιο τεύχους, της διακήρυξης 
3/2013 πρόχειρου διαγωνισµού, του έργου «ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNOVOIL: Implementation of an innovative protocol for the 
valorization of extra virgin olive oil (INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου 
διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου) στο πλαίσιο υλοποίησης της 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION 
PROGRAMME “GREECE-ITALY 2007-2013” προϋπολογισµού 60.000,00 € µε ΦΠΑ και 
χρονική διάρκεια, από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι και τη λήξη του έργου, ήτοι  
31/10/2013 και εισηγείται την έγκρισή του. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, παρέστη, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, κος Θωµάς Πιτούλης, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για το θέµα, και 
απάντησε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις τους.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/341/03-04-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου: «(INNOVOIL: Implementation of an innovative 
protocol for the valorization of extra virgin olive oil) NNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου 
πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 
2007 – 2013 (EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-
ITALY 2007-2013), προϋπολογισµού € 60.000,00 € µε ΦΠΑ. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε κριτήριο αξιολόγησης την συµφερότερη από οικονοµική άποψη 
προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 29149/1027/29-03-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

Σηµειώνεται ότι το έργο «INNOVOIL: Implementation of an innovative protocol for the 
valorization of extra virgin olive oil», στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013 (Μέτρο 1.1) συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και από 
εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25%, ενώ η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) εγκρίθηκε µε την αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, 
µε το εξής σκεπτικό: «Ισχύουν οι παρατηρήσεις µας, όπως κατατέθηκαν στις µε αριθµ. 
12/468/27-4-2012, 22/870/31-7-2012, 23/934/9-8-12 και 11/340/3-4-2013 αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορούν το ίδιο έργο. Επιπλέον, ως προς τη σηµερινή – 
νέα – διακήρυξη του ίδιου έργου, η οποία είναι αυξηµένου οικονοµικού αντικειµένου (από 
€ 37.000 µε ΦΠΑ - σήµερα € 60.000 µε ΦΠΑ) και ενεργειών – παραδοτέων, απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη των εταίρων του Προγράµµατος και της ∆ιαχειριστικής Αρχής σ’ αυτές 
τις τροποποιήσεις.». 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι 
καταψήφισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013,  στη σχετική αριθµ. 17/74/17-10-
2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «… η οποία διατήρησε την αρνητική θέση, που είχε 
καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί παρόµοιο 
θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος 
πιστώσεων για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές 
ανάγκες του πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την 
παιδεία κ.λ.π.». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα 
της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κάλυψη µικροδαπανών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθ. πρωτ. 
27608/985/26-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 27673/1002/26-03-2013 
στον φάκελο 4/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
ποσού 2.000,00 € για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της 
υπαλλήλου Τσότση Ευφροσύνης, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά στην κάλυψη µικροδαπανών για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Το ένταλµα θα εκδοθεί, και θα έχει ηµεροµηνία απόδοσης 
(2) δύο µήνες από την έκδοση του ΧΕΠ. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/342/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 
1699α. του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2013 και την 
έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), στο όνοµα της 
υπαλλήλου Τσότση Ευφροσύνης, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά στην κάλυψη µικροδαπανών για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Το ένταλµα θα έχει ηµεροµηνία απόδοσης (2) δύο µήνες 
από την έκδοση του ΧΕΠ. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µετακίνησης του κ. Σπύρου Οικονοµίδη, υπαλλήλου του τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη 
Θεσσαλονίκη, από 08 έως 12-04-2013, για την  συµµετοχή του στο επιµορφωτικό 
σεµινάριο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011 
– 2015» του Ε. Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 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 Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
27595/1366/22-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 27683/1004/26-03-2013 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
την µετακίνηση του κ. Σπύρου Οικονοµίδη, υπαλλήλου του τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 08 έως 
12-04-2013, για την  συµµετοχή του στο επιµορφωτικό σεµινάριο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ της Πράξης 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 124 - 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011 – 2015» 
του Ε. Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 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 11/343/03-04-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Σπύρου Οικονοµίδη, υπαλλήλου του τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 08 έως 
12-04-2013, για την  συµµετοχή του στο επιµορφωτικό σεµινάριο «ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011 – 2015» του Ε.Π. «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007 – 2013», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 246,37 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 125 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκπαιδευτικού σεµιναρίου από την Περιφερειακή Ενότητα 
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 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 29254/1032/01-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29316/1043/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της δαπάνης ποσού 1.800,00 € µε 
ΦΠΑ για την συνδιοργάνωση του εκπαιδευτικού σεµιναρίου «Περιβάλλον και τουρισµός» 
από το Κ.Π.Ε Φιλιατών και την Π.Ε Θεσπρωτίας για την προβολή του Νοµού Θεσπρωτίας. 
Το σεµινάριο θα διεξαχθεί από 05 έως 07 Απριλίου 2013 και αποσκοπεί στην αύξηση του 
τουρισµού και στην ευρύτερη προβολή του Νοµού Θεσπρωτίας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν τα εξής: «Είναι καλό να στηρίζουµε τέτοιες 
προσπάθειες και ιδιαίτερα σήµερα, µε δεδοµένη την οικονοµική δυσπραγία στη 
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λειτουργία των Φορέων. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν αποφάσεις αρµοδίων 
ελεγκτικών µηχανισµών από άλλες Περιφέρειες, περί µη επιλέξιµων αντίστοιχων 
δαπανών, προτείνουµε να λαµβάνονται υπόψη όλα αυτά τα νέα δεδοµένα.». 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 11/344/03-04-2013) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη συνδιοργάνωση, µε 
το Κ.Π.Ε Φιλιατών, εκπαιδευτικού σεµιναρίου µε θέµα: «Περιβάλλον και τουρισµός», για 
την προβολή του Νοµού Θεσπρωτίας.  Το σεµινάριο θα διεξαχθεί από 05 έως 07 Απριλίου 
2013 και αποσκοπεί στην αύξηση του τουρισµού και στην ευρύτερη προβολή του Νοµού 
Θεσπρωτίας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.800,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845), για την κάλυψη των 
εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στη διοργάνωση, που περιλαµβάνει τα έξοδα 
διαµονής και διατροφής των προσκεκληµένων συνέδρων. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», αναδόχου 
Κ/Ξ  «Ν. ΚΑΣΣΑΒΟΣ - Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», µέχρι την 25-08-2013.     

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.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 25492/970/21-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 26710/963/22-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 19-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, ο οποίος επισηµαίνει ότι 
στη διάρκεια  εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου, διακόπηκαν προσωρινά οι 
οικοδοµικές εργασίες   µετά  την εισήγηση  του ΥΠΑΙΘΠΑ για τον χαρακτηρισµό ή µη ως 
µνηµείου Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς των κτηρίων της 
Παιδούπολης ∆ήµου Ζηρού Φιλ/δας, η οποία απαγορεύει την εκτέλεση οποιωνδήποτε 
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εργασιών. Στην εισήγηση σηµειώνεται ότι: «Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί του έργου κρίνουν 
απαραίτητη  την αιτουµένη 2η παράταση προθεσµίας µετά την από 31-1-13 εισήγηση του 
ΥΠΑΙΘΠΑ, την οποία επισυνάπτουµε, ώστε να υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για να  
πραγµατοποιηθούν έντεχνα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οι υπολειπόµενες εργασίες 
και εφόσον το χρησιδάνειο της Παιδούπολης ∆ήµου Ζηρού Φιλ/δας λήγει στις 31-8-13». Η 
Υπηρεσία µετά τα παραπάνω εισηγείται την παράταση προθεσµίας µέχρι την  25-08-2013. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, Α) τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου 
Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος, επεσήµαναν τα εξής: «Μετά και τη δεύτερη 
παράταση και τη µετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου µέχρι την 25-08-2013, 
προκύπτει επιβεβληµένη η ανάγκη, να ληφθούν πλέον σοβαρά υπόψη από τους 
αρµόδιους, οι προϋποθέσεις ισχύος του χρησιδανείου το οποίο, σύµφωνα µε την 
εισήγηση, λήγει την 31-08-2013.» και Β) το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, 
επεσήµανε τα εξής: «Επειδή τελειώνει η προθεσµία χρήσης των εγκαταστάσεων του 
Ζηρού, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα, για την παράτασή της. Σε 
καµία περίπτωση δεν πρέπει να αποποιηθούµε το δικαίωµα χρήσης, αντίθετα, πρέπει να 
διεκδικήσουµε την οριστική παραχώρησή του.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/345/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», αναδόχου Κ/Ξ  «Ν. 
ΚΑΣΣΑΒΟΣ - Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», µέχρι την 25-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», 
αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ, µέχρι την 22-07-2013.     

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», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 28661/1106/28-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 28715/1029/28-03-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 28-03-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε τον οποίο, 
η ολοκλήρωση  των εργασιών δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί λόγω των κακών καιρικών 
συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και  τις έντονες βροχοπτώσεις και δεν ήταν 
δυνατή η αποπεράτωση όλων εργασιών του έργου του θέµατος µε αυτές τις καιρικές 
συνθήκες που επικράτησαν. Στην εισήγηση σηµειώνεται ότι: «Ο Επιβλέπων Μηχανικός 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤ7Λ9-ΗΣ9



 - 130 - 

του έργου κρίνει απαραίτητη την αιτουµένη παράταση προθεσµίας ώστε να 
πραγµατοποιηθούν έντεχνα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οι υπολειπόµενες 
εργασίες.». Η Υπηρεσία µετά τα παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση παράτασης 
προθεσµίας για την περαίωση όλων των εργασιών του έργου του θέµατος µέχρι την 22-
07-2013. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος 
Κωτσαντής, κατέθεσε την παρακάτω επισήµανση, µε την οποία συµφώνησαν και τα µέλη 
κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ιωάννου Αθηνά, ως εξής: «Συµφωνούµε µε τη χορήγηση 
της παράτασης, αλλά επισηµαίνουµε ότι µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει καµία εργασία στο 
σηµείο της διασταύρωσης. Οι εργασίες πρέπει να επισπευσθούν και να ολοκληρωθούν 
οπωσδήποτε πριν το καλοκαίρι, που η κίνηση είναι αυξηµένη στην περιοχή.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/346/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», αναδόχου 
ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ, µέχρι την 22-07-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση µετακίνησης της ειδικής συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας 
Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 03 έως 05-04-2013 προκειµένου να παρευρεθεί 
σε προγραµµατισµένη συνάντηση στο Τ.Ε.Θ.Α. (Ταµείο Εθνικής Άµυνας) 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. 28466/28-03-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 28718/1030/28-03-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της ειδικής συµβούλου 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας Ευσταθίας Βρεττού, στην Αθήνα, από 03 έως 05-
04-2013 προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση στο Τ.Ε.Θ.Α. 
(Ταµείο Εθνικής Άµυνας) και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/347/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ειδικής Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, 
Βρεττού Ευσταθίας, στην Αθήνα, από 03 έως 05-04-2013 προκειµένου να παρευρεθεί σε 
προγραµµατισµένη συνάντηση στο Τ.Ε.Θ.Α. (Ταµείο Εθνικής Άµυνας), καθώς και τη δαπάνη 
ποσού € 350,00 για την κάλυψη των εξόδων διαµονής, ηµερήσιας και χιλιοµετρικής 
αποζηµίωσης, 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση 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. 25945/908/01-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
29701/1056/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 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. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/348/03-04-2013) 

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 0869 100,00 
∆απάνη για επισκευή επίπλων της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας 

Τζίµας Ιωάννης 

2 072 0899 615,00 
∆απάνη για συντήρηση εξοπλισµού ΚΤΕΟ 
Π.Ε. Πρέβεζας για διακρίβωση και 
πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 

Σ. Κορµπής & Σία 
Ε.Ε.  

3 072 1121 100,11 
∆απάνη για προµήθεια βιβλίων για τη ∆/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε. Πρέβεζας 

Εκδόσεις Ε. 
Ηλιοκάφτου & Σια 
Ο.Ε.  

4 072 1231 300,00 
∆απάνη για προµήθεια ειδών καθαριότητας 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Αφοί Θ. Λιόντου 
Ο.Ε.  

5 072 1231 300,00 
∆απάνη για προµήθεια ειδών καθαριότητας 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Παπάζογλου 
Μονοπρόσωπη 
ΕΠΕ 

6 072 1699 116,00 
∆απάνη για προµήθεια ζυγαριάς ακριβείας για 
τη γραµµατεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού Π.Ε. Πρέβεζας 

Λάµπρος 
Βαγγέλης 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις 
(03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/29-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 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.      

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. 9/257/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η 
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 € 44.800,00 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) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
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∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
22274/719/08-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Το αριθµ. πρωτ. 28882/999/01-04-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29583/1052/01-04-2013 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάζεται συνηµµένα το Πρακτικό Ι/29-03-
2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του και 
την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών. 

Στο ως άνω Πρακτικό Ι/29-03-2013 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: 23865/778/13-3-2013 διακήρυξη, µε τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης -χαρτιού, 
αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών» (αρ. διακήρυξης: 2/2013).  
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 29η του µηνός Μαρτίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή 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. 2/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 23865/778/13-3-2013), µε 
τίτλο: «Προµήθεια γραφικής ύλης -χαρτιού, αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και 
φωτοτυπικών». 

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 ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 
1 

Euro Supplies 
Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. 

 PRO BANK 
 Αριθµ: 033129001380082 
 Ποσού: 1.195,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

 
2 Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
 Αριθµ: 794/700490-7 
 Ποσού: 2.240,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

3 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Αριθµ: 183 
 Ποσού: 1.100,00  € 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

 
 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι κατατέθηκαν όλα τα 

προβλεπόµενα από την αρ. 2/2013 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 στην 
ανωτέρω διακήρυξη. Η επιτροπή µετά τον παραπάνω έλεγχο κρίνει αποδεκτές τις τεχνικές 
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προσφορές των διαγωνιζόµενων, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις 
της διακήρυξης για τις προσφερόµενα είδη. 

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.  

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των προσφερόµενων ειδών, των ποσοτήτων αυτών καθώς 
και της συνολικής αξίας (ποσότητα x τιµή µονάδας). Στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν οριακές 
αποκλίσεις, οφειλόµενες κυρίως στην στρογγυλοποίηση των δεκαδικών ψηφίων, αυτές 
διορθώθηκαν από την επιτροπή. Οι συνολικά προσφερόµενες τιµές, ανά οµάδα, κάθε 
συµµετέχοντος στον διαγωνισµό, όπως αυτές διαµορφώθηκαν µετά τις γενόµενες διορθώσεις,  
καταγράφονται  στον κατωτέρω πίνακα:  

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ -

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΟΜΑ∆Α  Ι 
Προµήθεια ειδών 
γραφικής ύλης 

 

ΟΜΑ∆Α ΙΙ 
Προµήθεια φωτ/κού 
και µηχ/κού χαρτιού 

 
 

ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ 
Προµήθεια 
αναλωσίµων 

υλικών 
εκτυπωτών 

ΟΜΑ∆Α ΙV 
 Προµήθεια 

αναλωσίµων υλικών 
φωτοτυπικών και φαξ 

 

 
1 

Euro Supplies 
Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. - - 19.271,63 2.376,59 

 
2 

Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7.803,28 7.945,38 20.093,71 2.382,37 

3 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. 
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 8.736,47 8.419,72 - - 

 

Οι ανωτέρω αναγραφόµενες οικονοµικές προσφορές, πληρούν τα  προβλεπόµενα στο άρθρο 
3 και το παράρτηµα Α της οικείας διακήρυξης, στα οποία αναφέρεται ο προϋπολογισµός ανά οµάδα 
των προς προµήθεια ειδών. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή κρίνει τις υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές και 
προτείνει: 
   Την ανάδειξη των προσωρινών µειοδοτών για την πραγµατοποίηση της προµήθειας ως εξής:  

1.Την εταιρεία Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε., για την προµήθεια των κατωτέρω ειδών: 
ΟΜΑ∆Α ΙΙΙ (Προµήθεια αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών), µε ποσό προσφοράς: 19.271,63 €.  
ΟΜΑ∆Α ΙV (Προµήθεια αναλωσίµων υλικών φωτ/κών και φαξ), µε ποσό προσφοράς: 2.376,59 €.  

2. Την εταιρεία Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την προµήθεια των κατωτέρω ειδών: 
ΟΜΑ∆Α  Ι (Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης), µε ποσό προσφοράς: 7.803,28 € 
ΟΜΑ∆Α ΙΙ (Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού χαρτιού), µε ποσό προσφοράς 
7.945,38 € 
       Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν 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 
.................................................................................................................................................. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/349/03-04-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/29-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου προµήθειας γραφικής ύλης, χαρτιού, 
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αναλωσίµων εκτυπωτών, αναλωσίµων φαξ και φωτοτυπικών, για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισµού € 44.800,00 µε ΦΠΑ, 

σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 6), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, ήτοι των α)»Euro 
Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.» β) «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και γ) ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ, 
από τον οποίο προέκυψε ότι κατατέθηκαν όλα τα προβλεπόµενα από την αριθµ. 2/2013 διακήρυξη 
δικαιολογητικά, προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών Προσφορών, προκειµένου 
να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω 
διακήρυξη. Μετά τον έλεγχό τους, η Επιτροπή έκρινε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των 
διαγωνιζόµενων, καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης για τα 
προσφερόµενα είδη. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και στον έλεγχο των προσφερόµενων ειδών, των 
ποσοτήτων αυτών καθώς και της συνολικής αξίας (ποσότητα x τιµή µονάδας), και αφού συνέταξε τον 
σχετικό πίνακα, διαπίστωσε ότι πληρούν τα  προβλεπόµενα στο άρθρο 3 και το παράρτηµα Α της 
οικείας διακήρυξης, στα οποία αναφέρεται ο προϋπολογισµός ανά οµάδα των προς προµήθεια ειδών 
και έκρινε όλες τις υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού προτείνει Την ανάδειξη των προσωρινών µειοδοτών για την πραγµατοποίηση της 
προµήθειας ως εξής: 1.Την εταιρεία «Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», για την προµήθεια των 
ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙΙ (Προµήθεια αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών), µε ποσό προσφοράς: 19.271,63 € 
µε ΦΠΑ και της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙV (Προµήθεια αναλωσίµων υλικών φωτοτυπικών και φαξ), µε ποσό 
προσφοράς: 2.376,59 € µε ΦΠΑ και 2. Την εταιρεία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προµήθεια των 
ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ  Ι (Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης), µε ποσό προσφοράς: 7.803,28 € µε ΦΠΑ και 
της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ (Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού χαρτιού), µε ποσό προσφοράς 
7.945,38 € µε ΦΠΑ. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Ι/29-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 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 € 44.800,00 µε 
ΦΠΑ, αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση της προµήθειας, οι κατωτέρω, ανά 
Οµάδα ειδών, σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2013 διακήρυξη: 

1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «Euro Supplies Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.», για την προµήθεια των ειδών 
της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙΙ (Προµήθεια αναλώσιµων υλικών εκτυπωτών), µε ποσό προσφοράς 19.271,63 € 
µε ΦΠΑ και της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙV (Προµήθεια αναλωσίµων υλικών φωτοτυπικών και φαξ), µε ποσό 
προσφοράς 2.376,59 € µε ΦΠΑ και  

2. Η εταιρεία µε την επωνυµία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ 
Ι (Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης), µε ποσό προσφοράς 7.803,28 € µε ΦΠΑ και της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ 
(Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και µηχανογραφικού χαρτιού), µε ποσό προσφοράς 7.945,38 € 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 προσκοµίσουν οι προσωρινοί µειοδότες, 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 12-03-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση 
Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», προϋπολογισµού € 135.000,00 µε ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 5/127/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 229/04-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 228/04-01-2013 απόφαση του ∆/ντή 
Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 686/27-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28168/1018/27-03-2013 στον 
φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 19-03-2013 Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, που 
διενεργήθηκε την 12-03-2013 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΜΥΡΗΣ , που είναι ο απόλυτος µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 52.938,46 €, µε απρόβλεπτα 60.879,24 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 75.600,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/350/03-04-2013) 

− Την έγκριση του από 19-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 12-03-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής», 
προϋπολογισµού € 135.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ 
– ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΜΥΡΗΣ, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
σαράντα τέσσερα επί τοις εκατό (44,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 52.938,46 €, µε απρόβλεπτα 60.879,24 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 75.600,00 €  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΑΤΣΗΣ – ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΜΥΡΗΣ, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (44,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε το ως άνω, από 19-03-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
5/127/05-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι για την 
κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση 
έργων συντήρησης και αποκατάστασης ναών, είναι αρµοδιότητα της Περιφέρειας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις 
(03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 15-03-2013 επαναληπτικής ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή στεγάστρου 
αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/2013. 

6. Την αριθµ. 33/1349/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 3672/06-11-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 3643/05-11-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την αριθµ. 8/236/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία ορίσθηκε η 15η Μαρτίου 2013, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Άρτας, επειδή η διενεργηθείσα την 19-02-2013 ανοιχτή δηµοπρασία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
687/27-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28166/1017/27-03-2013 στον φάκελο 5/2013 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 26-03-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 15-03-2013 και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του 
έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ Ε∆Ε, που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00 %) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 19.432,19 €, µε απρόβλεπτα 22.347,03 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 27.600,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/351/03-04-2013) 

− Την έγκριση του από 26-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής της επαναληπτικής ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 15-03-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατασκευή στεγάστρου αποθήκευσης άλατος», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΡΙΝΑ ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος 
µειοδότης και προσέφερε έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 19.432,19 €, µε απρόβλεπτα 22.347,03 € και συνολική δαπάνη 
µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 27.600,00 €  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΜΑΡΙΝΑ 
ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΥ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (8,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 26-03-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθµ. 
8/236/04-03-2013 και 33/1349/13-11-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επαναλαµβάνοντας τη θέση που είχε υποστηρίξει για την ανάγκη αξιοποίησης του υπάρχοντος 
προσωπικού της Περιφέρειας, αλλά και οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της µε 
κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και 
συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, 
ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση 
των έργων της Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, 
που συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση µετακίνησης της Ιωάννας Αναγνωστοπούλου, Επόπτριας ∆ηµ. Υγείας της 
Π.Ε. Άρτας, του κλάδου Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, στην Αθήνα, προκειµένου 
να  συµµετάσχει  σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP AUDITING) που οργανώνει ο ΕΦΕΤ από 01-04-2013 έως 05-04-
2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονοµικού Ελέγχου της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 429/28-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 28734/1033/28-03-2013 
στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης 
της Ιωάννας Αναγνωστοπούλου, Επόπτριας ∆ηµ. Υγείας  του κλάδου Επαγγελµάτων 
Υγείας και Πρόνοιας, στην Αθήνα, προκειµένου να  συµµετάσχει  σε εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µε θέµα "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP 
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AUDITING) που οργανώνει ο ΕΦΕΤ από 01-04-2013 έως 05-04-2013 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 429/28-03-2013 
εισήγησης της Ιωάννας Αναγνωστοπούλου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 26-03-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/352/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ιωάννας Αναγνωστοπούλου, Επόπτριας ∆ηµ. Υγείας της Π.Ε. 
Άρτας, του κλάδου Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP 
AUDITING) που οργανώνει ο ΕΦΕΤ από 01-04-2013 έως 05-04-2013  καθώς και τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 250,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και τα έξοδα διαµονής 
αυτής, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, ΕΦ 072 ΚΑΕ 0711. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις 
(03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/29-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2013, στην Π.Ε. Άρτας 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 186/96 
και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 11/46/24-10-2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αναφορικά µε την 
1η τροποποίηση προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012 Π.Ε. Άρτας µε την οποία αυξήθηκε ο 
προϋπολογισµός και η πίστωση του έργου «Πρόγραµµα καταπολέµησης κωνοποειδών» κατά 
40.000,00 € προκειµένου να ενταχθεί στο πρόγραµµα του έτους 2013. 

7. Την αριθµ. 7/188/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του 
έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 2013, στην Π.Ε. Άρτας, στις 
υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα 
υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας (Τµήµα 
Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας (Ειδικός 
Φορέας 071 ΚΑΕ 9779) και, Β) εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη 
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διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 576/20-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Το Πρακτικό Ι/22-03-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1089/01-04-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29713/1058/01-04-
2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 22/3/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  προµηθειών, 
υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 36/1495/17-12-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου να διενεργήσει τον 
πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης 
κοινών και ανωφελών κωνοποειδών για το έτος 2013 στο Νοµό  Άρτας.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ∆ιακήρυξη και αφού δεν υπήρχε άλλος 

ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό στον οποίο υποβλήθηκε 
µία (1) προσφορά η οποία αριθµήθηκε και µονογράφτηκε κατά την κατάθεσή της: 

«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»,∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 

          Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο όπως  
ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 
         Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι κατατέθηκε 
µία µόνο προσφορά. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού εξέτασε τον φάκελο του διαγωνισµού 
από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της 
Π.Ε.Άρτας, ανάρτηση στο κατάστηµα της Π.Ε. Άρτας και του Επιµελητηρίου Άρτας) µε αποτέλεσµα να 
έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε.Άρτας οι συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό 
διασφάλισης των συµφερόντων της (βλ.πράξη ∆.Τµ.Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02) 
αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς, λαµβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι η καταπολέµηση των κωνοποειδών θα πρέπει να γίνει άµεσα πριν εκκολαφθεί η 
πρώτη γενιά κουνουπιών, αφού οι κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου µας είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη εστιών.   
Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν εκτός από την τεχνική και οικονοµική προσφορά που ήταν σε 
ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία και τα ζητούµενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία και µονογράφτηκαν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, ∆.ΛΙΑΚΟΣ – 

Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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   Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε,  πληροί τις προϋποθέσεις που 
θέτει η διακήρυξη οπότε συνεχίζει τη διαδικασία ανοίγοντας και την τεχνική προσφορά την οποία 
µονόγραψε κατά φύλο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΥ, 

∆.ΛΙΑΚΟΣ – 

Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Στην συνέχεια και αφού ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς ήταν σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της διακήρυξης καθώς και τη σχετική 
Νοµοθεσία «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου» κ.τ.λ., προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της 
οικονοµικής προσφοράς και στην εξέταση της συµµόρφωσής της µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Από 
τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 
οπότε µετέχει στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

     Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς που 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 35.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) από την µοναδική 
προµηθεύτρια εταιρεία αφού δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (40.000,00€) είναι συµφέρουσα 
για την Υπηρεσία οι ανάγκες της οποίας θα καλυφθούν µε την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης 
κωνοποειδών και  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του διαγωνισµού 
στην εταιρεία «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ∆. ΛΙΑΚΟΣ – Α. ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. έναντι του 
συνολικού ποσού των 35.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και 
υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Άρτα    22/3/2013 
Η Επιτροπή 

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

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Παπαβρανούσης Χρίστος, σηµείωσαν ότι ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει και στη 
σχετική αριθµ. 7/188/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 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 11/353/03-04-2013) 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/22-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 
για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών 
κωνοποειδών, για το έτος 2013, στην Π.Ε. Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας (Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού 
€ 40.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της 
Π.Ε. Άρτας (Ειδικός Φορέας 071 ΚΑΕ 9779),   

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αποφάσισε οµόφωνα, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό (ανωτέρω υπό στ. 8), να κάνει αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού 
υποψηφίου αναδόχου, ήτοι της εταιρείας «“ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ”, ∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ 
Ο.Ε.», της οποίας ο φάκελος δικαιολογητικών ήταν πλήρης, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς 
σύµφωνος µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, όπως και ο αντίστοιχος της οικονοµικής της προσφοράς, 
µε συνολικό ποσό € 35.000,00 µε ΦΠΑ, για την οποία, η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι, αφού δεν 
υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (€ 40.000,00) είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία οι ανάγκες της 
οποίας θα καλυφθούν µε την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, 

και εισηγείται την ανακήρυξη ως µειοδότη, του µοναδικού ενδιαφερόµενου, «“ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ”, ∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.», µε τιµή προσφοράς € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
(εργολάβου) εκτέλεσης του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 
2013, στην Π.Ε. Άρτας, στις υπαίθριες ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα, όπως θα υποδεικνύεται από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Άρτας (Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου), προϋπολογισµού € 40.000,00 µε 
ΦΠΑ, στην εταιρεία «“ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ”, ∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.», η οποία 
προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά είναι σύµφωνη 
µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, η δε οικονοµική της προσφορά, συνολικού ποσού € 35.000,00 µε 
ΦΠΑ, είναι συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία «“ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ”, 
∆.ΛΙΑΚΟΣ – Α.ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε.», για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών 
κωνοποειδών, για το έτος 2013, στην Π.Ε. Άρτας, µε ποσό προσφοράς € 35.000,00  µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας (Ειδικός Φορέας 071 
ΚΑΕ 9779). 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/26-03-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών - 
FAX και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π. Ε. Άρτας.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 7/189/22-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών- FAX  και 
Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, συνολικού 
προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι 28.000,00 € για µελάνες εκτυπωτών - FAX και 
3.000,00 € για µελάνες φωτοτυπικών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 
2013 της Π.Ε. Άρτας (Ειδικός Φορέας 072 ΚΑΕ 1723) και, Β) εγκρίθηκαν οι όροι της 
διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
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∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και επισυνάφθηκε στην αριθµ. 
πρωτ. 576/20-02-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Το Πρακτικό Ι/26-03-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
του θέµατος (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1089/01-04-2013 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
29713/1058/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στο οποίο αναφέρονται επί 
λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στην Άρτα σήµερα 26 / 3 / 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  
προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
36/1495/17-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκειµένου να διενεργήσει τον αρθµ.οικ.782/8-3-2013 πρόχειρο  διαγωνισµό  για την 
προµήθεια µελανών εκτυπωτών - FAX και φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 2013 για τις 
ανάγκες της Περιφερειακής ενότητας Άρτας. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 

2). Πατάπιος ∆ηµητρίου, µέλος 

3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

     H επιτροπή άρχισε την  παραλαβή των φακέλων από τους ενδιαφερόµενους, καθώς και όσες 
προσφορές είχαν κατατεθεί στην υπηρεσία. 

Στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, έλαβαν µέρος οι εξής : 

1. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. «EUROSUPPLIES 

2. Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ .Ε.Ε 

3. Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Μετά τη  λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών που συνεχιζόταν χωρίς 
διακοπή, η επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό και προέβη στο άνοιγµα των φακέλων 
προσφορών και των τριών (3) διαγωνιζοµένων  εξετάζοντας την πληρότητα των 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο της ∆ιακήρυξης . 

Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα ζητούµενα  από την διακήρυξη δικαιολογητικά 
και ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς, τα οποία µονογράφτηκαν.  

       Στη συνεχεία η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
προµηθευτών: 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 

Ο.Ε. 
«EUROSUPPLIES 

Β. ΜΗΤΟΥ & 
ΣΙΑ .Ε.Ε 

Ν. ΠΡΟΚΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

Υπεύθυνη δήλωση 
σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο 
άρθρο 3.1Α της 
διακήρυξης 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό 
Επιµελητηρίου 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
∆έχεται τις προσφορές και των τριών (3) προµηθευτών ήτοι: 

 
1. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. «EUROSUPPLIES 
2. Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ .Ε.Ε 
3. Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 
Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές επανατοποθετήθηκαν σε φάκελο, 

µονογράφτηκαν και παραδόθηκαν στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
 

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

Άρτα    26/3/2013 
Η Επιτροπή 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/354/03-04-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/26-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, για την προµήθεια ειδών Μελανών Εκτυπωτών- FAX και Φωτοτυπικών 
Μηχανηµάτων έτους 2013 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού € 
31.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι 28.000,00 € για µελάνες εκτυπωτών - FAX και 3.000,00 € για µελάνες 
φωτοτυπικών, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας (Ειδικός 
Φορέας 072 ΚΑΕ 1723), σύµφωνα µε το οποίο (ανωτέρω υπό στ. 7), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
προέβη στο άνοιγµα των φακέλων προσφορών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, ήτοι των 
εταιρειών Α) «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. “EUROSUPPLIES”» Β) «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και Γ) «Ν. 
ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής τους, εισηγείται 
οµόφωνα την αποδοχή και των τριών προσφορών. 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό Ι/26-03-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον πρόχειρο 
µειοδοτικό διαγωνισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την προµήθεια ειδών Μελανών 
Εκτυπωτών- FAX και Φωτοτυπικών Μηχανηµάτων έτους 2013, συνολικού προϋπολογισµού € 
31.000,00 µε ΦΠΑ, και στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των 
οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών Α) «Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ 
Ο.Ε. “EUROSUPPLIES”» Β) «Β. ΜΗΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και Γ) «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις 
(03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, για την ανάδειξη 
µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτών τροφίµων (ειδών διατροφής) για τις ανάγκες του 
Βρεφονηπιακού Σταθµού Άρτας, για την περίοδο 2013-2014.   

 
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 Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1089/01-04-
2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29713/1058/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την « … Έγκριση του από 29-3-2013 πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών υπηρεσιών 
και εργασιών για την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου όπως 
προχωρήσει στη διαδικασία ανάδειξης προµηθευτή ειδών διατροφής για τον ΒΝΣ του οργανισµού 
στην Άρτα για την περίοδο 2013-2014.». 

Στο ανωτέρω, από 29-3-2013 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Στην Άρτα σήµερα 29 / 3 /2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε η ανωτέρω επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 36/1495/17-12-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωαννίνων προκειµένου να εξετάσει το αριθµ  
2307/26-3-2013 αίτηµα του ΟΑΕ∆ – περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου για παροχή εξουσιοδότησης σ’ 
αυτόν ανάδειξης προµηθευτή ειδών διατροφής για τον ΒΝΣ του οργανισµού στην Άρτα, για την 
περίοδο 2013-2014.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

 
άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την παρ. 6 του άρθρ. 13 του Ν. 2503/97, τις τοποθετήσεις των 
µελών µε το σκεπτικό ότι καλύτερα να γίνει διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού από την ανωτέρω 
Υπηρεσία καθότι έχουν άµεση επαφή των αναγκών σε είδη διατροφής για τον ΒΝΣ του οργανισµού 
στην Άρτα, για την περίοδο 2013-2014. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

για την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου όπως προχωρήσει 
στη διαδικασία ανάδειξης προµηθευτή ειδών διατροφής για τον ΒΝΣ του οργανισµού στην Άρτα, για 
την περίοδο 2013-2014. 

Άρτα    29/3/2013 
Η Επιτροπή 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/355/03-04-2013) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, για την ανάδειξη µε 
δικές του διαδικασίες, προµηθευτή ειδών διατροφής για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθµού του 
Οργανισµού στην Άρτα, για την περίοδο 2013-2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
13 του Ν.2503/1997, και βάσει του από 29-03-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ.6), µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί 
οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης.  
................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις 
(03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. 
οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Άρτας.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1089/01-04-
2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29713/1058/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται: Α) την έγκριση των λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο 
στην εισήγηση πίνακα και Β) την έγκριση δαπάνης ποσού 1.412,04 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος του 
φορέα 071, ΚΑΕ 9829 για αντικατάσταση ελαστικών σε οχήµατα της Π.Ε. Άρτας. Στην εισήγηση 
επισυνάπτεται η αριθµ. πρωτ. 985/Φ.300.09/ΣΑΛ/08-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, για λήψη προσφορών για αντικατάσταση ελαστικών σε 
συγκεκριµένα οχήµατα της Π.Ε. Άρτας, στην οποία ανταποκρίθηκε ένας προµηθευτής, η εταιρεία 
«ΤΑΣΣΗΣ ∆. & Θ. Ο.Ε.», της οποίας η προσφορά αξιολογήθηκε από την αρµόδια Επιτροπή και 
βρέθηκε σύµφωνη µε τις προδιαγραφές που ζητούσε η πρόσκληση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/356/03-04-2013) 
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Α. 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: 

Ε.Φ./ 
Κ.Α.Ε. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

072.0899 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

222,00 
∆απάνη συνδροµής για τον ετήσιο  έλεγχο 
ασφαλείας στις  εγκαταστάσεις του 
αντλιοστασίου Βίγλας  

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
SECURITY 

072.1329 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
κ΄ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ 
ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 26,52 

∆απάνη για την  προµήθεια δυο µαρκουτσιών 
υψηλής πίεσης τζογοµέτρου µαζί µε τα 4 άκρα 
τους για το Τµήµα ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Άρτας, 
από τον προµηθευτή ΧΡΗΣΤΟ ΚΙΤΣΙΟ που 
υπέβαλε την οικονοµικότερη προσφορά    

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΙΤΣΙΟΣ 

072.1723 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Η/Υ κ΄ ΛΟΙΠΟΥ 
ΣΥΝΑΦΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

185,00 

∆απάνη για προµήθεια ενός καταστροφέα 
εγγράφων γραφείου για τις ανάγκες της ΠΕ 
Άρτας, από την προµηθευτή ΜΠΑΚΑΡΟΖΟΥ 
Χ. ΑΝΤΩΝΙΑ που υπέβαλε την οικονοµικότερη 
προσφορά 

ΜΠΑΚΑΡΟΖΟΥ Χ. 
ΑΝΤΩΝΙΑ 

072.0899 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

  63,96 ∆απάνη για την ανανέωση domain names της 
ΠΕ Άρτας για δυο χρόνια 

ΟΤΕ Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 497,48   

 
Β. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 9829 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013, για την 
προµήθεια και αντικατάσταση ελαστικών σε οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, από την 
εταιρεία «ΤΑΣΣΗΣ ∆. & Θ. Ο.Ε.», µετά από διαδικασία λήψης προσφορών που διενεργήθηκε βάσει της 
αριθµ. πρωτ. 985/Φ.300.09/ΣΑΛ/08-03-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, ως εξής:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

α/α Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία- 
Ανταλλακτικά 

∆απάνη (€) 
συµπερ. ΦΠΑ 

1 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Ελαστικά 501,84 

2 ΚΗΙ 1598 Επιβατικό Ελαστικά 418,20 

3 ΚΥ 6666 Επιβατικό Ελαστικά 369,00 

4 ΚΗΥ 3685 Επιβατικό Ελαστικά 123,00 

   Σύνολο 1.412,04 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή από 14-03-2013, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 24752/1095/15-03-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για την αποκατάσταση της βατότητας (άρση καταπτώσεων και 
καθιζήσεων) σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων την  από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα. 

 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. 24752/1095/15-3-2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων 
για την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης  
Μηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 14-03-2013, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις και καταπτώσεις που σηµειώθηκαν σε όλες τις ορεινές περιοχές 
(Τζουµέρκα-Μετσόβου-Ζαγορίου-Κόνιτσας) από τα έντονα καιρικά φαινόµενα 
(χιονοπτώσεις & βροχοπτώσεις), λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα µηχανήµατα 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση καθαρισµού του 
οδοστρώµατος των ως άνω περιοχών υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα ανάγκη για 
τον καθαρισµό του δικτύου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών 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. 
29660/1310/01-04-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29689/1054/01-04-2013 στον 
φάκελο 5/2013  εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την µίσθωση, µε τη σύναψη των 
σχετικών συµφωνητικών, ιδιωτικών µηχανηµάτων και χειριστών για παροχή έργου από 
14-03-2013, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι καταπτώσεις – καθιζήσεις από τα έντονα 
καιρικά φαινόµενα σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Ιωαννίνων προς αποφυγή ατυχηµάτων, 
όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση.  

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/357/03-04-2013) 

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 14-03-2013, για την αποκατάσταση της 
βατότητας από καθιζήσεις και καταπτώσεις σε όλες τις ορεινές περιοχές (Τζουµέρκα-
Μετσόβου-Ζαγορίου-Κόνιτσας) της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά 
φαινόµενα (χιονοπτώσεις & βροχοπτώσεις), σύµφωνα µε την αριθµ. 24752/1095/15-3-2013  
απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα της 
Περιφέρειας Ηπείρου δεν επαρκούν για άµεση αντιµετώπιση καθαρισµού του οδοστρώµατος 
των ως άνω περιοχών υφίσταται δε δεδοµένη και επείγουσα ανάγκη για τον καθαρισµό του 
δικτύου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των περιοχών και των κατοίκων: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Καπακλής Κων/νος ΜΕ 105674 ∆ήµος Κόνιτσας 

Πλιακοπάνος Κων/νος ΜΕ 102896 ∆ήµος Ζαγορίου 

Ρεµπής Παναγιώτης - Μπόκιας 
Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΕ 93912 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας 
(µέσω Τζουµέρκων) 

ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΜΕ 121206 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας 
(µέσω Τζουµέρκων) 

Κατσάνου Σοφία ΜΕ 51669 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας 
(µέσω Τζουµέρκων) 

Γραβάνης Αριστοτέλης & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΜΕ 116840 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας 
(µέσω Τζουµέρκων) 

Γραβάνης Αριστοτέλης & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΜΕ 111553 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας 
(µέσω Τζουµέρκων) 

Γραβάνης Αριστοτέλης ΜΕ 55740 
Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας 
(µέσω Τζουµέρκων) 

Μάλιακας Σταύρος ΜΕ 99563 ∆ήµος Κόνιτσας 

Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 102880 ∆ήµος Β. Τζουµέρκων 

Παπαγιάννης Χρήστος ΜΕ 47427 ∆ήµος Μετσόβου  

Ζήση Βασιλική ΜΕ 95039 ∆ήµος Ζαγορίου 
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� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Παπαβρανούσης Χρίστος και Ιωάννου Αθηνά, 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. Επιπλέον, ακόµη αναµένουµε να κατατεθούν στην Επιτροπή, 
συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες που µέχρι τώρα απαιτήθηκαν σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, για τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, για αποκαταστάσεις κυρίως στο οδικό 
δίκτυο, λόγω καιρικών φαινοµένων».  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Απόφαση επί της από 21-01-2013 ένστασης της κατασκευαστικής Κοιν/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. 
– ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε», αναδόχου του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου», κατά του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 
4ου Πρωτοκόλλου Καθορισµού Τιµών Μονάδος  Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως 
συντάχθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η. και τα οποία υπογράφηκαν µε επιφύλαξη την 21-01-2013 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο της αναδόχου. 

 
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.∆. 7/2013. 

6. Την από 21-01-2013 ένσταση της κατασκευαστικής Κοιν/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε», αναδόχου του έργου του θέµατος (αντίγραφο 
συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 6096/497/01-04-2013 διαβιβαστικό της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), 
», κατά του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 4ου Πρωτοκόλλου 
Καθορισµού Τιµών Μονάδος  Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως συντάχθηκαν από τη 
∆.Τ.Ε./Π.Η. και τα οποία υπογράφηκαν µε επιφύλαξη την 21-01-2013 από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της αναδόχου. 
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Ειδικότερα η ανάδοχος εταιρεία στην ως άνω από 21-01-2013 ένστασή της, αναφέρει επί λέξει 
τα εξής: 

« ……. ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατά της παραπάνω πράξης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που είναι 
βλαπτική των εννόµων συµφερόντων µας για τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους και αληθείς 
λόγους: 
1. Το εν λόγω έργο δηµοπρατήθηκε µετά από διαγωνισµό ανοιχτής δηµοπρασίας µε επί 

µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο. Με βάση την 
∆ιακήρυξη δηµοπράτησης  το έργο διέπεται από την νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων και 
συγκεκριµένα από τον Ν1418/84 και το Π∆609/85. Οι διαγωνιζόµενοι έδωσαν τις 
προσφορές τους, συνεπώς και η ανάδοχος µε βάση τους όρους των συµβατικών τευχών 
δηµοπράτησης και του προϋπολογισµού προσφοράς όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ.4 
(Π∆609/85) δηλαδή µε ΓΕ&ΟΕ 18%.  Στο ΓΕ&ΟΕ σύµφωνα µε τους γενικούς όρους του 
τιµολογίου συµπεριλαµβάνονται: Τα γενικά έξοδα του έργου, τα γενικά έξοδα της  
κοινοπραξίας, οι κρατήσεις, οι φόροι κλπ. Ενώ λοιπόν η κοινοπραξία έχει λάβει υπόψη της 
τα παραπάνω κόστη και το κέρδος της ανοιγµένα επί όλων των τιµών και οµάδων του 
προϋπολογισµού, η ∆ιοίκηση καταχρηστικά έρχεται εκ των υστέρων να περικόψει τις 
τιµές αποζηµίωσης αδικαιολόγητα αφού η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν προβλέπεται 
από κανένα νόµο.. Η διευθύνουσα υπηρεσία µεταβάλει δυσµενώς για την Ανάδοχο τους 
όρους εκτέλεσης της σύµβασης (άρθρο 30 Ν3669/2008) δηµιουργώντας όχι µόνο αναίτια 
απώλεια  κερδών αλλά και ζηµία αφού για τις συγκεκριµένες δαπάνες   θα απολέσει τα 
γενικά έξοδα εργοταξίου και εταιρίας που επιµερίζονται σε αυτές.. 

2. Η κοινοπραξία µας αναδείχτηκε µειοδότης µε την υπ’αριθµ. πρωτ. 354/24-1-2007 
απόφαση της προϊσταµένης αρχής. Πριν την  από 4/5/2007 Σύµβαση Κατασκευή Έργου 
µεταξύ της κοινοπραξίας και της Περιφέρειας Ηπείρου  έγιναν έλεγχοι της σύµβασης και 
των συµβατικών τευχών από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (αρ πρωτ 3245/18-4-2007) 
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους (αρ πρωτ 9919/26-3-2007). Οποιαδήποτε 
τροποποίηση των όρων της σύµβασης χωρίς την έγκριση των παραπάνω είναι παράνοµη. 

3. Με το ΑΠ 78611/7779/11-9-2012 η ∆.Υ. κοινοποίησε πρακτικό εξακρίβωσης κόστους 
υλικών των συµβατικών άρθρων ΑΤ.238, 239,288,301 & 342 και πρακτικό διαπίστωσης 
εύλογου κόστους των προαναφερόµενων τιµών µονάδος. Το συγκεκριµένο πρακτικό όπως 
προκύπτει ενσωµατώθηκε στο 4ο ΠΚΤΜΝΕ και µάλιστα ακόµη και οι τιµές που 
διαπιστώθηκαν ως εύλογες. Η ∆.Υ. µέσω της προσβαλλόµενης πράξης αναδροµικά 
παρεµβαίνει στην σύµβαση µόνο σε θετικές τιµές του Τιµολογίου για την Ανάδοχο και όχι 
σε αρνητικές όπως ξεκάθαρα είναι: 
ΑΤ.23,24,27,46,47,48 που αφορούν σκυροδέµατα και Ξυλότυπους κατασκευών 
ΑΤ. 28,49 που αφορούν Χαλύβδινο οπλισµό σκυροδεµάτων 
Για τις παραπάνω εργασίες η κοινοπραξία πολύ εύκολα µπορεί να αποδείξει µε νόµιµα 
παραστατικά ότι ζηµιώθηκε. 

4. Λόγω των διαφορετικών δυσµενών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, ∆ιαµαρτυρίες των 
κατοίκων της περιοχής,  η κοινοπραξία για την εκτέλεση των εργασιών των άρθρων 
ΑΤ.1,2 και 3 εξαναγκάστηκε σε πολλές αλλαγές συνεργείων µηχανηµάτων, πλάγιες 
µεταφορές, µεταφορτώσεις και αλλαγές στην σειρά εκτέλεσης των έργων που δεν 
προβλέπονταν από το σχέδιο υλοποίησης του έργου το οποίο υπολόγισε κατά την 
προσφορά της, µε αποτέλεσµα να ζηµιωθεί. Όπως είναι πάγια νοµολογικά παραδεκτό νέες 
εργασίες είναι και οι εργασίες που ναι µεν προβλέπεται αποζηµίωση από το τιµολόγιο 
αλλά εκτελούνται κατά εντελώς διαφορετικό τρόπο από εκείνο της συµβάσεως, σε σηµείο 
ώστε συνέπεια της µεταβολής να αποκτούν διαφορετικό χαρακτήρα από εκείνο που 
περιγράφεται στην σύµβαση ή τα τιµολόγια.  

5. Η προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης ύστερα από τις νόµιµες παρατάσεις έληξε στις 
30/9/2011. Για λόγους κυρίως καθυστερήσεων από τις διαµαρτυρίες των κατοίκων καθώς 
και από καθυστερήσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΦΟ∆ΣΑ έχει υπερβεί 
κατά πολύ την προβλεπόµενη οριακή προθεσµία. Η υπηρεσία το τελευταίο διάστηµα από 
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τις 30/9/2011 µέχρι την περαίωση της σύµβασης 22/9/2012 οφείλει να αποζηµιώσει την 
ανάδοχο για όλα τα γενικά έξοδα και έξοδα στελέχωσης κινητοποίησης του εργοταξίου. 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και µε ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων µας, 
ΖΗΤΑΜΕ  
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή µας στο σύνολο της. 
Να µην εγκριθούν οι νέες τιµές  4Π/3 έως 4Π/7. 
Να εγκριθούν νέες πρόσθετες τιµές αποζηµίωσης για τα άρθρα ΑΤ. 23,24,27,46,47,48, 28,49, 
1,2 και 3. 
Να εγκριθεί αποζηµίωση για το διάστηµα 30/9/2011 µέχρι την περαίωση της σύµβασης 
22/9/2012  
Να ακυρωθεί, ανακληθεί ή µεταρρυθµιστεί  ανάλογα η προσβαλλόµενη πράξη της ∆ιοίκησης 
για όλους τους βάσιµους και αληθείς λόγους που αναφέρονται στη παρούσα.  
Να διαταχθούν τα νόµιµα. …..». 

7. Την από 21-03-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6096/497/01-04-2013 
διαβιβαστικό έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29709/1057/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ΄αυτή, 
εισηγείται την απόρριψη της από 21-01-2013 ένστασης του αναδόχου του έργου του θέµατος. 

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

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/358/03-04-2013) 

Εξετάζει την από 21-01-2013 εµπροθέσµως υποβληθείσα, ένσταση της κατασκευαστικής Κοιν/ξίας 
«ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε», αναδόχου του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου», κατά του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 4ου 
Πρωτοκόλλου Καθορισµού Τιµών Μονάδος  Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), όπως συντάχθηκαν 
από τη ∆.Τ.Ε./Π.Η. και τα οποία υπογράφηκαν µε επιφύλαξη την 21-01-2013 από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο της αναδόχου. 

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει αυτή δεκτή, να µην εγκριθούν οι νέες τιµές  4Π/3 έως 4Π/7, να 
εγκριθούν νέες πρόσθετες τιµές αποζηµίωσης για τα άρθρα ΑΤ. 23,24,27,46,47,48, 28,49, 1,2 και 
3, να εγκριθεί αποζηµίωση για το διάστηµα 30/9/2011 µέχρι την περαίωση της σύµβασης 
22/9/2012 και να ακυρωθεί, ανακληθεί ή µεταρρυθµιστεί ανάλογα η προσβαλλόµενη πράξη της 
∆ιοίκησης. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη 
σχετική, από 21-03-2013 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, επί του 
θέµατος (που υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6096/497/01-04-2013 διαβιβαστικό έγγραφο), η 
οποία έχει ως ακολούθως:  

« .... Ι. ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ 

α. Η πράξη κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση είναι ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
Εργασιών (Α.Π.Ε) και το 4ο Πρωτόκολλο Καθορισµού Τιµών Μονάδος  Νέων Εργασιών 
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ως αυτά συντάχθηκαν από την Υπηρεσίας µας και τα οποία   υπογράφηκαν µε 
επιφύλαξη την 21/01/2013  από τον νόµιµο εκπρόσωπο της αναδόχου. 
β. Η από 21-01-2013 ένσταση υποβλήθηκε από την ανάδοχο στην ∆.Τ.Ε. Περ. Ηπείρου  την 
21/01/2013 (αρ. πρωτ. καταθ. 6096/497/21-01-2013). 
 
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
 
1. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι η κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης  διαχειριστικής 
ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου. 
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2. ΜΕΛΕΤΗ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ   
  Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν µε την αριθ. 3749/28-08-06 απόφαση της 
∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου. 
 
3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ     
Η δηµοπράτηση των εργασιών έγινε στις 16/01/2007 µε το σύστηµα υποβολής προσφοράς επί 
µέρους ποσοστά έκπτωσης και από αυτήν µειοδότης αναδείχτηκε η Κ/ξια ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε µε ποσό προσφοράς 9.725.476,51 €  µε Φ.Π.Α. και 
ποσοστό µέσης έκπτωσης 3,56 %. 
Το πρακτικό της ∆ηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την αριθ. 354/24-01-07 Απόφαση της ∆/νσης 
∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου. 
 
4. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  
Η σύµβαση του έργου υπογράφηκε στις 04-05-2007 για  ποσό 9.725.476,51 €. µε ΦΠΑ.  
 
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΕΠ 018/3, µε αριθ. Έργου 2006ΕΠ01830166 και 
προϋπολογισµό 11.255.000,00 ευρώ. Η χρηµατοδότηση του έργου εγκρίθηκε µε την αριθ. 
4244/25-08-2006.απόφαση Γεν. Γραµµατέα Περ. Ηπείρου. Το κόστος του έργου που 
χρηµατοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ  ανέρχεται στο 1.291.133,25 €  µε ΦΠΑ. Το έργο είναι 
γέφυρα στο ΕΣΠΑ και  χρηµατοδοτείται από το  ΕΠΠΕΡΑΑ. 
 
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
α.  Η αρχική συµβατική προθεσµία έληγε στις 04-05-2008 για τις εργασίες & 04-11-2008 για 

την τεχνική υποστήριξη. 
β.  Με την αριθ. 50193/2444 /12-06-08 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου 

εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι . 31-
12-2008 

γ.  Με την αριθ. 190 /16-01-2009 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου 
εγκρίθηκε η χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι . 30-06-2009 

δ.   Με την αριθ. 9359/2583/03-07-2009 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου 
εγκρίθηκε η χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι . 31-12-2009 

ε.   Με την αριθ. 702/22-03-2010 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου 
εγκρίθηκε η χορήγηση της 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι . 30-06-2010 

στ. Με την αριθ.1588/08-07-2010 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου 
εγκρίθηκε η χορήγηση της 5ης  υποχρεωτικής  παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι  
30-12-2010. 

ζ.  Με την αριθ. 232/08-02-2011 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Περ. Ηπείρου 
εγκρίθηκε η χορήγηση της 6ης    παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι . 31-03-2011. 

η.   Η έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας έγινε στις 03/10/2012 και έληξε στις 22/09/2013. 
 
7. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Οι εργασίες της εργολαβίας έχουν ολοκληρωθεί στις 22/09/2013 σύµφωνα µε την από 
01/11/2012  βεβαίωση περαίωσης των εργασιών . 
 
8. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
Οι µέχρι σήµερα πληρωµές ανέρχονται στο ποσό των 12.248.011,60 ευρώ µε ΦΠΑ (23η εντολή 
πληρωµής) 
 
9.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (Α.Π.Ε.) – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
α.   Με την αριθ. 1134/26-03-2009 απόφαση ∆.∆.Ε. Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε  

υπέρβαση λόγω αναθεώρησης στο ποσό των 10.085.000,00 ευρώ, από το οποίο ποσό  
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7.480.594,21 ευρώ για εργασίες, ποσό 673.253,48 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό 
320.942,23 ευρώ για αναθεώρηση και ποσό 1.610.210,08 ευρώ για ΦΠΑ. 

  Η υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου οφείλονταν στην αύξηση της δαπάνης της 
αναθεώρησης  για το λόγο αυτό και δεν απαιτήθηκε η υπογραφή συµπληρωµατικής 
σύµβασης. 

β.  Με την αριθ. 5039/22-12-2009 απόφαση ∆.∆.Ε. Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ σε  
υπέρβαση λόγω αναθεώρησης στο ποσό των 11.266.065,04 ευρώ, από το οποίο ποσό  
7.759.136,86 ευρώ για εργασίες, ποσό 394.710,83 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό 
1.100.000,00 ευρώ για αναθεώρηση και ποσό 1.798.783,49 ευρώ για ΦΠΑ. 
Η υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου οφείλονταν στην αύξηση της δαπάνης της 
αναθεώρησης και την εγγραφή ποσού της τάξεως των 213.433,86 ευρώ για την κάλυψη 
της δαπάνης θετικών ζηµιών  που προκλήθηκαν µετά τις ειδικές έγγραφες οχλήσεις  της 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7 του Ν 1418/84 για την µη υλοποίηση των υποχρεώσεων του 
Κυρίου του έργου για την απόδοση του χώρου κατασκευής αλλά και της πρόσβασης σ’ 
αυτόν ελεύθερο από κάθε εµπόδιο , η οποία θα πληρωθεί σε βάρος της εγκεκριµένης 
πίστωσης του έργου, για το λόγο αυτό και δεν απαιτήθηκε η υπογραφή συµπληρωµατικής 
σύµβασης. 

γ.   Με την αριθ. 361/25-02-2011 απόφαση της ∆.∆.Ε /Περ. Ηπείρου   εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ &  
το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε σε  ισοζύγιο ως προς το άθροισµα των εργασιών και σε υπέρβαση 
λόγω του κονδυλίου του Φ.Π.Α και των θετικών ζηµιών στο ποσό των 12.248.011,65 
ευρώ, από το οποίο ποσό  8.153.762,52 ευρώ για εργασίες, ποσό 85,17 ευρώ για 
απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό 1.100.000,00 ευρώ για αναθεώρηση και ποσό 2.107.134,75 
ευρώ για ΦΠΑ. 

  Η υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου οφείλονταν στην αύξηση της δαπάνης των 
θετικών ζηµιών και του  Φ.Π.Α για το λόγο αυτό και δεν απαιτήθηκε η υπογραφή 
συµπληρωµατικής σύµβασης. 

δ. Με την αρ. 76437/7865/09-11-2011 απόφαση ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε ο 4ος 
Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο µε τον εγκεκριµένο 3ο Α.Π.Ε., και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   

 
ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ.  
Η Ε∆ΕΛ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε το αρ. 1823/0051/13-12-2011 έγγραφό της 
µας κοινοποίησε την έκθεση οριστικών αποτελεσµάτων ελέγχου του υποέργου «Κατασκευή 
ΧΥΤΑ 1ης ∆.Ε. (Ν. Ιωαννίνων)» Περιφέρειας Ηπείρου, όπου στο «ουσιαστικό εύρηµα» 
** ελλιπής έλεγχος τευχών δηµοπράτησης ** µετά την ανάλυση της σελίδας 16 (αντίγραφο 
επισυνάπτεται) καταλήγει σε συστάσεις (σελ. 17)  προς τον τελικό δικαιούχο: 
Σύσταση 3: 
Ο φορέας υλοποίησης για τα Α.Τ. 238,. ΑΤ.239, ΑΤ.288, ΑΤ.301, ΑΤ.342 για τα οποία η οµάδα 
ελέγχου δεν διαπίστωσε το εύλογο του κόστους, να προβεί στη σύνταξη νέων µειωµένων τιµών , 
όπως προβλέπεται από την νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων , προκειµένου να εναρµονιστούν µε 
το πραγµατικό κόστος των προσκοµισθέντων υλικών.  
Η ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου µε την αριθµ. 19302/2044/12-04-2012 
απόφασή της συγκρότησε επιτροπή εξακρίβωσης κόστους για τον καθορισµό νέων τιµών των 
άρθρων που αναφέρονται στην ανωτέρω σύσταση (3) της Ε∆ΕΛ. 
Η επιτροπή  στις 05/09/2012 υπέβαλε το πρακτικό διαπίστωσης του ευλόγου κόστους υλικών 
σύµφωνα µε το οποίο η ∆/νουσα Υπηρεσία προέβη στη σύνταξη του 5ου Α.Π.Ε (στον οποίο 
συµπεριελήφθησαν χωρίς διαφοροποίηση οι  ποσότητες της τελικής επιµέτρησης οι οποίες 
είχαν εγκριθεί µε τον προγενέστερο  4ο ΑΠΕ ) και το 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε(στο οποίο εκτός των 
άλλων συµπεριελήφθησαν οι νέες τιµές µε αριθµ. 4Π/3,4Π/4, 4Π5,4Π6 και  4Π7οι οποίες 
συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις συστάσεις της Ε∆ΕΛ και το πρακτικό της ορισθείσας επιτροπής. 
Ο νόµιµος εκπρόσωπος της  αναδόχου κλήθηκε προφορικά  στις 21/01/2013 από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να υπογράψει τον 5ο Α.Π.Ε και το 4ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  τα οποία 
υπέγραψε µε επιφύλαξη. 
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Κατά του ανωτέρω 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 4ου 
Πρωτοκόλλου Καθορισµού Τιµών Μονάδος  Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ως αυτά 
συντάχθηκαν από την Υπηρεσίας µας και τα οποία   υπογράφηκαν µε επιφύλαξη την 
21/01/2013  από τον νόµιµο εκπρόσωπο της αναδόχου, η ανάδοχος υπέβαλε την από 21-01-
2013 ένσταση που έλαβε αριθµ. πρωτ. 6096/497/21-01-2013. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
Η ένσταση κατατέθηκε στις 21-01-3ηλαδή εντός της δεκαπενθήµερης (15) ανατρεπτικής 
προθεσµίας που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 και συνεπώς θεωρούµε αυτή 
εµπρόθεσµη και εξεταστέα. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
(………………) 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Στους ισχυρισµούς της αναδόχου η άποψη της ∆/νουσας Υπηρεσίας είναι η εξής: 
α) Η Ανάδοχος κατασκευαστική κ/ξια  «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε-ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε» εκτέλεσε το έργο του θέµατος και καταβλήθηκε σ’ αυτή αµοιβή 
σε όλες  τις εκτελεσθείσες εργασίες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα εγκεκριµένα συµβατικά 
τεύχη. Στις συµβατικές τιµές των εκτελεσθεισών εργασιών δεν έγινε ουδεµία τροποποίηση από 
την ∆/νουσα Υπηρεσία, λόγω µη δυνατότητας τροποποίησης µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.  
β) Η αποµείωση των τιµών των συγκεκριµένων άρθρων προέκυψε από την υποχρεωτική 
εφαρµογή για τον Τελικό ∆ικαιούχο των συστάσεων της Ε.∆.Ε.Λ όπως αυτές αναφέρονται 
στην έκθεση των οριστικών αποτελεσµάτων ελέγχου του υποέργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆.Ε. (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου»  που µας κοινοποιήθηκε µε το αρ. 1823/0051/13-
12-2011 έγγραφό της. 
Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που αναπτύξαµε για των δια της ενστάσεως αιτιάσεων 
της αναδόχου, 

Εισηγούµαστε 
να απορριφθεί στο σύνολό της η από 21-01-2013  ένσταση της αναδόχου του έργου της 
επικεφαλίδας, ως αβάσιµη… …». 

� Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Παπαβρανούσης Χρίστος, δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, µε το εξής σκεπτικό: «∆εν κατανοούµε γιατί σε ορισµένες εργασίες, και 
βάσει ποιού νοµοθετικού πλαισίου, η Ε.∆.Ε.Λ. επιβάλλει τη µη εφαρµογή ποσοστού 
εργολαβικού οφέλους και εξόδων σε συγκεκριµένα άρθρα του τιµολογίου.». 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση του αριθµ. 4/01-04-2013 Πρακτικού (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την προώθηση και 
προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».    

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί Ένταξης 
της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη Βελτίωση 
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Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

7. Την αριθµ. 32/952/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία, και λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και την από 01-07-2011 άσκηση των αρµοδιοτήτων των πρώην 
Κρατικών Περιφερειών από τις Περιφέρειες, βάσει και της αρ. 35/2011 εγκυκλίου του Υπ. 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε την οποία καθορίζεται η 
διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, αποφασίσθηκε η µαταίωση του ανοιχτού 
διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης του θέµατος, που είχε προκηρυχθεί µε 
την αριθµ. πρωτ. 4606/07-07-2010 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, επειδή είχε 
λήξει η κατά παράταση ισχύς των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
διαγωνισµού και επειδή απαιτείται αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης αυτού. 

8. Την αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
επιλογή Αναδόχου της Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 µε 
ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 
2010ΕΠ01880020217012, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκαν ύστερα από την αποσαφήνιση των όρων της, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. 459/28-2-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για τη 
δηµοπράτηση του έργου, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 18813/795/01-03-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) Συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως άνω ανοιχτού 
διαγωνισµού και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία: Α) Ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον διαγωνισµό του 
θέµατος: Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67259/476/26-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, δεν συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού της ανωτέρω εταιρείας από την περαιτέρω διαδικασία του υπό εξέλιξη 
διαγωνισµού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή και επισυνάπτονται στο 
σώµα της ως άνω απόφασης και Β) Ως προς την έγκριση του Πρακτικού: Εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου 
µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάφθηκε στην ως άνω απόφαση αποτελώντας ενιαίο 
και αναπόσπαστο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων εταιρειών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, 
εισηγείται την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: «ENCORE Α.Ε.», «NEXT COM 
A.E.» και «ORANGE A.E.» και την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: «CHOOSE 
& ACCESS A.E.», «MS COMM A.E.», «AVENUE C&W Α.Ε.» και «ΣΗΜΑ Α.Ε. – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», οι οποίες αποκλείονται από την περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισµού.  

10. Την αριθµ. 33/1321/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό αριθµ. 2/02-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, 
στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών 
προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές όλων των εταιρειών που µετείχαν στο 
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στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι οποίες κρίθηκαν παραδεκτές στο 
σύνολό τους, µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) ως εξής: α) «ENCORE 
Α.Ε.»: ΣΒΤΠ = 99,37 β) «NEXT COM A.E.»: ΣΒΤΠ = 99,61 και γ) «ORANGE A.E.»: ΣΒΤΠ 
= 100,00. 

11. Την αριθµ. 2/29/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό αριθµ. 3/09-01-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, 
στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο της τελικής 
αξιολόγησης των προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών 
«ENCORE Α.Ε.» και «NEXT COM A.E.» και απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας 
«ORANGE A.E.», η οποία αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. 

12. Το µε αριθµ. 3/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.∆. 30/1996 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο οποίο περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 1/11-03-2013 απόφασή της, 
µε την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, η από 07-02-2013 προσφυγή της εταιρείας 
«NEXT COM A.E.», κατά της αριθµ. 2/29/18-01-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 

13. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 29661/1461/01-042013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29694/1055/01-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει το υπ’ αριθµ. 4/01-04-2013 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/359/03-04-2013) 

Εγκρίνει το αριθµ. 4/01-04-2013 Πρακτικό (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 940.495,87 πλέον ΦΠΑ, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής,  

και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο Γ8 της 
προκήρυξης αυτού, προέβη στην Τελική Αξιολόγηση των προσφορών των εταιρειών 
«ENCORE Α.Ε.» και «NEXT COM A.E.», των οποίων οι προσφορές είχαν γίνει αποδεκτές µε 
το Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Ε.∆., που εγκρίθηκε µε 
την αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κρίθηκαν παραδεκτές 
στο σύνολό τους µε το Πρακτικό αριθµ. 2/02-11-2012 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Ε.∆., που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 33/1321/13-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µε Συνολικό Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ), για την «ENCORE Α.Ε.»:ΣΒΤΠ = 99,37 και 
για τη «NEXT COM A.E.»:ΣΒΤΠ = 99,61 οι δε οικονοµικές προσφορές τους κρίθηκαν 
παραδεκτές µε το Πρακτικό αριθµ. 3/09-01-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Ε.∆., που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2/29/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε 
Συνολικό Βαθµό Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ), για την «ENCORE Α.Ε.»: ΣΒΟΠ=100,00 
και για την «NEXT COM A.E.»: ΣΒΟΠ=98,80 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας 
(ΒΤΑ) των προσφορών των ανωτέρω διαγωνιζόµενων εταιρειών, σύµφωνα µε τον τύπο της 
διακήρυξης (ήτοι: ΒΤΑ (ν) = (0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) + (0,20 x ΣΒΟΠ (ν)), η οποία έχει ως εξής: Α) για 
την εταιρεία «ENCORE Α.Ε.»: ΒΤΑ=(0,80 Χ 99,37) + (0,20 Χ 100,00)=99,49 και Β) για την 
εταιρεία «NEXT COM A.E.»: ΒΤΑ= (0,80 Χ 99,61) + (0,20Χ98,80)= 99,45.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποφαίνεται ότι προσωρινός µειοδότης 
αναδεικνύεται η εταιρεία «ENCORE Α.Ε.», που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική 
βαθµολογία, ενώ η κατακύρωση του διαγωνισµού σ΄αυτή, θα γίνει µετά την προσκόµιση και 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών της κατακύρωσης. 
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− Σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. 4/01-04-2013 Πρακτικό (Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών) 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας, στον ανοιχτό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου της Πράξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 940.495,87 πλέον ΦΠΑ, 
αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης η εταιρεία «ENCORE Α.Ε.», η οποία συγκέντρωσε την 
υψηλότερη συνολική βαθµολογία, ήτοι ΒΤΑ=99,49. 

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 κατακύρωσης που θα προσκοµίσει ο προσωρινός 
µειοδότης.  
 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Παπαβρανούσης Χρίστος δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ σηµειώνοντας τα εξής: «Και κατά το τελικό στάδιο του διαγωνισµού του 
θέµατος, που αφορά στην έγκριση του Πρακτικού αριθµ. 4/01-04-2013 για την τελική 
αξιολόγηση των προσφορών, εµµένουµε στο ΛΕΥΚΟ, δεδοµένου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν οι παρατηρήσεις που καταθέσαµε στην αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής.».  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, 
αριθµ. 7/231/01-03-2012, 14/569/21-05-2012, 22/840/31-07-2012 και 33/1321/13-11-2012 
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι έχει διαφορετική αντίληψη για τον 
τουρισµό, όπως εκφράσθηκε από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε 
σχετικές συζητήσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο, θεωρώντας τον κοινωνικό αγαθό και όχι 
εµπόρευµα. Χρειάζεται µια άλλη πολιτική η οποία θα παίρνει όλα εκείνα τα µέτρα, ούτως ώστε 
τα λαϊκά στρώµατα να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριµένο αγαθό, όµως η πολιτική της 
Περιφέρειας δεν κινείται σ’ αυτή την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα ο τουρισµός ως κοινωνικό 
αγαθό, όλο και πιο πολύ να γίνεται «όνειρο θερινής νυκτός» για τους εργαζόµενους.  
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/1-4-2013 

 

   Τελικής Αξιολόγησης των προσφορών του δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την 

επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 

Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισµού € 

940.495,87 ( µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

 ( Αριθµός διακήρυξης 21428/920/8-3-2012.) 

   Στα Ιωάννινα, στις  1 Απριλίου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα, συνήλθε σε συνεδρία η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την 

επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 

Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7/231/1-3-2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, αποτελούµενη από τους : 

1. Μπακοπούλου Ευγενία, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Β’, ως Πρόεδρο, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού  Περιφέρειας Ηπείρου, 

Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος και 

3. Μαυριά Αλεξάνδρα, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, 

Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος, 

συνεδρίασε, λαµβάνοντας υπόψη το αριθ. 2 (2-11-12) Πρακτικό Τεχνικής αξιολόγησης  

και το αριθ. 3( 9-1-2013 ) Πρακτικό Οικονοµικής αξιολόγησης ,  προκειµένου να 

προβεί, σύµφωνα µε την παράγραφο Γ8 της προκήρυξης, στην Τελική αξιολόγηση των 

προσφορών της ENCORE A.E, της NEXT COM A.E και στην επιλογή του  προσωρινού 

Αναδόχου  

 Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης,  θα υπολογισθεί  η συνολική βαθµολογία 

των προσφορών και  θα πραγµατοποιηθεί η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε 

βάση τον παρακάτω τύπο.  

ΒΤΑ (ν) = (0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) + (0,20 x ΣΒΟΠ (ν) ) 

όπου:  

ΒΤΑ (ν)
 : Η συνολική βαθµολογία της πρότασης (ν). 

ΣΒΤΠ (ν) : Ο συνολικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς της 

πρότασης (ν). 

ΣΒΟΠ (ν) : Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς 

της πρότασης (ν). 
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Υποψήφιος προσωρινός µειοδότης θα είναι αυτός που θα  συγκεντρώσει την 

υψηλότερη συνολική βαθµολογία. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω 

κριτήρια.     

     Για την εφαρµογή του παραπάνω τύπου λαµβάνεται υπόψη 

 για την εταιρεία ENCORE A.E.   

Ο συνολικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) =  99,37   

 Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς ( ΣΒΟΠ )= 100,00  

 και για την εταιρεία NEXT COM A.E. 

Ο συνολικός βαθµός της Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) =  99,61  

 Ο συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς ( ΣΒΟΠ )= 98,80  

Η συνολική βαθµολογία της πρότασης  ( ΒΤΑ ) του  κάθε προσφέροντα, σύµφωνα µε 

τον  παραπάνω τύπο, έχει ως εξής: 

Της εταιρείας ENCORE Α.Ε. :  

ΒΤΑ= ( 0,80 Χ 99,37 ) + (   0,20 Χ 100,00 )=99,49 
     

Της εταιρείας NEXT COM :   

ΒΤΑ  =  ( 0,80 Χ 99,61 ) + (0,20Χ98,80 ) = 99,45. 

     

 Ύστερα από τα παραπάνω ως προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία 

ENCORE Α.Ε. που  συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθµολογία και η 

κατακύρωση του διαγωνισµού στην εν λόγω εταιρεία  θα γίνει  µετά την προσκόµιση 

και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της κατακύρωσης.   

   Μην υπάρχοντος άλλου θέµατος για εξέταση λύεται η συνεδρίαση. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες, ως Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Ιωάννινα  1-4-2013 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     Η Πρόεδρος                                 Τα µέλη 

 

Μπακοπούλου Ευγενία                                  Μαυριά  Αλεξάνδρα 

 

                                                                    Τσεπέλης  Ιωάννης 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των επιµέρους δράσεων 
των Οµάδων Ενεργειών III και IV, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε αντικείµενο την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα στο Πλαίσιο 
του Έργου: «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products»,  µε το ακρωνύµιο  «WINENET», 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων. 
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6. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία: Wine – net. 

7. Την αριθµ. 22/839/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και την όµοια 
αριθµ. 24/1008/30-08-2012 απόφαση, περί έγκρισης της διακήρυξης του διαγωνισµού του 
θέµατος. 

8. Την αριθµ. 26/1069/13-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω 
ανοιχτού διαγωνισµού, και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την αριθµ. 34/1371/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. 1&2/25-10-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) και 3/14-11-
2012 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, στο 
Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / 
“Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-
NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-
2013. 

10. Την αριθµ. 37/1533/27-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. 4/19-12-2012 και 5/19-12-2012 (αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών και τελική αξιολόγηση) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανωτέρω 
ανοιχτού διαγωνισµού και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατά του στην µειοδότρια εταιρεία 
µε την επωνυµία «PLANTECH Ε.Π.Ε.». 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 27645/1396/02-04-2013 
διαβιβαστικό έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29856/1062/02-04-2013 στον φάκελο 
5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη, την από 
14/02/2013 Σύµβαση της Περιφέρειας Ηπείρου µε την εταιρεία PlanTech ΕΠΕ, την από 
26.03.2013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και την εξέλιξη του έργου, εισηγείται τη 
µετάθεση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των δράσεων, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον επισυναπτόµενο πίνακα, ώστε να συµπεριληφθούν τα στοιχεία που 
προκύπτουν από το πρόγραµµα στην υλοποίησή τους. 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, κλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
και παρέστη, ο υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, κος Ηλίας 
Μάνης, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για το θέµα, και απάντησε σε διευκρινιστικές 
ερωτήσεις τους. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/360/03-04-2013) 

Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των επιµέρους δράσεων των 
Οµάδων Ενεργειών III και IV, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της από 14/02/2013 σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την ανάδοχο εταιρεία µε την 
επωνυµία «PLANTECH Ε.Π.Ε.», µε αντικείµενο την Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα στο 
Πλαίσιο του Έργου: «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / 
Cross-border Network for the Promotion of Wine Products», µε το ακρωνύµιο  «WINENET», 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα– Ιταλία 2007-2013 ως εξής: 

Α/Α Περιγραφή Παραδοτέου Χρονοδιάγραµµα 
Υλοποίησης 

Π.3.1. 
50 τρίγλωσσες (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά) αφίσες, τετραχρωµία, 
διάσταση 50*70 µε υλικό παρουσίασης του έργου (στόχοι, εταιρικό 
σχήµα, αναµενόµενα αποτελέσµατα, πακέτα εργασίας) 

15.06.2013 
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Π.3.2. 

6500 τρίγλωσσα (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά) φυλλάδια (τρίπτυχο/ 6 
σελίδες, τετραχρωµία, διάσταση 25*17 κλειστό, χαρτί τύπου velvet 
150 γραµµαρίων) µε υλικό παρουσίασης του έργου (στόχοι, εταιρικό 
σχήµα, αναµενόµενα αποτελέσµατα, πακέτα εργασίας) καθώς και 
φωτογραφίες 

15.06.2013 

Π.3.3. 
2000 φάκελοι (folders) ενδεικτικής διάστασης 23*32εκ. κλειστό σε 
χαρτί ποιότητας velvet και σε τετραχρωµία 

15.06.2013 

Π.4.1. Τρίγλωσση ιστοσελίδα 30.04.2013 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες, 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της Οµάδας Ενεργειών II – 
Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού στη 
∆ιασυνοριακή περιοχή, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε αντικείµενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση 
του έργου «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products»,  µε το ακρωνύµιο  «WINENET», 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία  2007-2013.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων. 
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6. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία: Wine – net. 

7. Την αριθµ. 22/838/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η  διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων ∆ιαχείριση, Συντονισµός & 
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού 
προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια 
του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την 
πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
και ελέγχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 66754/2758/25-07-2012 εισήγηση της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

8. Την αριθµ. 24/1009/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω 
πρόχειρου διαγωνισµού, και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την αριθµ. 30/1213/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. 1/04-09-2012, 2/14-09-2012, 3/17-09-2012 και 4/01-10-2012 
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού. 

10. Την αριθµ. 34/1370/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. 5,6,7 & 8/13-11-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατά του στην 
µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «NOISIS A.E.». 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 28225/1404/02-04-2013 
διαβιβαστικό έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29854/1061/02-04-2013 στον φάκελο 
5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη, την από 
24/12/2012 Σύµβαση της Περιφέρειας Ηπείρου µε την εταιρεία NOISIS Σύµβουλοι 
Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε., την από 28.03.2013 αίτηση της 
αναδόχου εταιρείας, καθώς και την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της εν εξελίξει 
διαβούλευσης µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη που δραστηριοποιούνται στον χώρο του 
Οινικού Τουρισµού, εισηγείται την µετάθεση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της 
συγκεκριµένης δράσης µέχρι την 30.05.2013. (ΟΜΑ∆Α ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ. Εκπόνηση 
επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του οινικού τουρισµού στη διασυνοριακή 
περιοχή - ΠΕ3/ ∆ράση 3.2.) 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, κλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
και παρέστη, ο υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, κος Ηλίας 
Μάνης, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για το θέµα, και απάντησε σε διευκρινιστικές 
ερωτήσεις τους. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 11/361/03-04-2013) 

Εγκρίνει την παράταση, µέχρι την 30.05.2013, του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της 
Οµάδας Ενεργειών II – Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού 
Τουρισµού στη ∆ιασυνοριακή περιοχή, στο πλαίσιο υλοποίησης της από 24/12/2012 
σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την ανάδοχο εταιρεία µε την επωνυµία «NOISIS 
Σύµβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε.», µε αντικείµενο την υλοποίηση 
των ∆ράσεων ∆ιαχείριση, Συντονισµός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
υλοποίηση του έργου «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων / 
Cross-border Network for the Promotion of Wine Products», µε το ακρωνύµιο «WINENET», 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα 
– Ιταλία  2007-2013” 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες, 
σχετικές µε το έργο αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη σχετική 
αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση 
της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……η οποία καταψήφισε τη συµµετοχή, 
επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό 
προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην 
εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες 
δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων.». 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Συµπλήρωση της αριθµ. 9/268/13-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των προσφορών, 
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.   

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. 

6. Την αριθµ. 9/268/13-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η 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 
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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 επισυνάφθηκαν στην 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 και Β) Συγκροτήθηκαν και ορίσθηκαν τα µέλη των Επιτροπών ∆ιενέργειας του 
διαγωνισµού & αξιολόγησης των προσφορών και Παρακολούθησης & Παραλαβής του 
έργου, για τον ανωτέρω ανοικτό διεθνή διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 26958/1363/01-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 30003/1063/02-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία επισυνάπτονται: Α) το µε αρ.πρωτ.112/13-3-2013 έγγραφο 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ-Νήσων και Β) Το µε αρ. πρωτ. Φ-15/105/27-3-2013 έγγραφο 
του 6ου ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (έδρα Ιωάννινα), και στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….  Υστέρα από τα 
παραπάνω (β) και (γ) σχετικά, µε τα οποία µας γνωστοποιήθηκαν τα ονόµατα των 
εκπροσώπων των ανωτέρω αναφεροµένων φορέων, παρακαλούµε να αποφασίσετε για την 
τροποποίηση της επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού του θέµατος, η 
οποία συγκροτήθηκε µε την (α) σχετική απόφασή σας και την συµπλήρωσή αυτής µε τα 
ονόµατα των εκπροσώπων των εν λόγω φορέων ώστε η επιτροπή να απαρτίζεται πλέον από 
τα εξής µέλη  :   
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.  
4. Ρούκος Χρήστος, Γεωπόνος (κάτ. Ιωαννίνων), µε αναπληρωτή του τον Γεωργούλα 
Γεώργιο ∆ασολόγο (κάτοικος Άρτας). 
5. Χαµπίπης ∆ηµήτριος του Κων. (κάτοικος Άρτας), µε αναπληρωτή του τον Σφώρο 
Νικόλαο του Χρ. (κάτ. Ιωαννίνων). ….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Χρίστος Παπαβρανούσης, επανέλαβαν την παρατήρηση που είχαν καταθέσει και στην 
αριθµ. 9/268/13-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, ως εξής: 
«Επισηµαίνουµε και πάλι ότι 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 11/362/03-04-2013) 

Τροποποιεί – συµπληρώνει την αριθµ. 9/268/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ως προς το σκέλος αυτής (υπό στ. Β.Ι), που αφορά στη συγκρότηση της 
Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης των προσφορών, 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,  
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ως εξής:  

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού & αξιολόγησης των προσφορών, για τον 
ανωτέρω ανοικτό διεθνή διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου: Α) από 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, και Β) από 
εκπροσώπους του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Παράρτηµα Ηπείρου-Νήσων και του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου), όπως ορίσθηκαν µε 
τα αντίστοιχα, αριθµ. πρωτ. 112/13-3-2013 έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου-Νήσων και 
αριθµ. πρωτ. Φ-15/105/27-3-2013 έγγραφο του 6ου Περιφερειακού Τµήµατος Ηπείρου του 
Ο.Ε.Ε. (µε έδρα τα Ιωάννινα) 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, 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. 

4. Ρούκος Χρήστος, Γεωπόνος, µε αναπληρωτή του τον Γεωργούλα Γεώργιο, ∆ασολόγο, ως 
εκπρόσωποι του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, Παράρτηµα Ηπείρου-Νήσων και  

5. Χαµπίπης ∆ηµήτριος του Κων/νου, µε αναπληρωτή του τον Σφώρο Νικόλαο του Χρήστου, 
ως εκπρόσωποι του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (Περιφερειακό Τµήµα 
Ηπείρου).  

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 9/268/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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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 
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      Για την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κληρώθηκαν, ως τακτικά µέλη µε 
την εξής σειρά οι : 
 
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. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση µετακίνησης του Σπυρίδωνος ∆ηµητρίου του Βασιλείου, υπαλλήλου του 
Τµήµατος ∆ιά Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην  
Αθήνα, για τη συµµετοχή του στην ηµερίδα µε τίτλο «Η ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΡΙΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ», που διοργανώνει η Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας την 5η Απριλίου 2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος ∆ιά Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 1225/29-03-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 29850/1060/02-04-
2013 στον φάκελο 5/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µετακίνησης του Σπυρίδωνος ∆ηµητρίου του Βασιλείου, υπαλλήλου του Τµήµατος ∆ιά 
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Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην  Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του στην ηµερίδα µε τίτλο «Η ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΡΙΣΗΣ: Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ», που διοργανώνει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας την 5η 
Απριλίου 2013, και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

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 11/363/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Σπυρίδωνος ∆ηµητρίου του Βασιλείου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
∆ιά Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην  Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του στην ηµερίδα µε τίτλο «Η ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΚΡΙΣΗΣ: Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ», που διοργανώνει η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας την 5η 
Απριλίου 2013, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 170,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης αυτού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, ΕΦ 350 ΚΑΕ 0711. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2013 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 τρεις (03) του µηνός Απριλίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 29760/1059/01-04-2013 Πρόσκλησης του 
Προέδρου της.         

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στη 
Αθήνα, από 4 ως 5  Απριλίου 2013, σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και έγκριση 
των σχετικών δαπανών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 30268/246/02-04-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 30324/1088/02-04-2013 στον φάκελο 5/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα από 4 ως 5  Απριλίου 
2013 για να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθώς και την έγκριση 
των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/364/03-04-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα  από 4 
ως 5  Απριλίου 2013 για να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση µε την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και τη 
δαπάνη ποσού 150,00 €  για την κάλυψη εξόδων µετακίνησης αυτού (δαπάνες  µετακίνησης, 
διαµονής, ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Παπαβρανούσης Χρίστος,  

7. Ιωάννου Αθηνά, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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