
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/13-09-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός 
Σεπτεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ψαθάς Βασίλειος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Πλιάκος Μιχαήλ Κώτσιος Νικόλαος 
Καττής Νικόλαος Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
Ιωάννου Αθηνά Φώτης Κων/νος 
Κασσής Μιχαήλ Αρβανίτης Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

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

Επίσης το µέλος της Επιτροπής κ. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά την 
εκλογή του ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012, παραιτήθηκε από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 26-06-2012 
δήλωσή του (συνηµµένη µε αριθµ. πρωτ. 56846/2148/26-06-2012 στον Φάκελο Α/2012 της 
Ο.Ε.), η οποία ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ. Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 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. 
80616/3082/11-09-2012 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).    
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Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

1. Απόφαση επί της από 30-08-2012 προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της 
εταιρείας «AVENUE C&W Α.Ε.», κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, και του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
αξιολόγησης 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». 

2. Απόφαση επί της από 30-08-2012 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010 της ένωσης εταιρειών «CHOOCE Α.Ε. – ACCESS A.E.», κατά της αριθµ. 
22/840/31-07-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, επί του Πρακτικού 1/05-07-
2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης 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». 

3. Απόφαση επί της από 31-08-2012 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010 της εταιρείας «MSCOMM Α.Ε. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 
κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, επί του 
Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης 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». 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 01-08-2012 επαναληπτικής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  599.800,00 € µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 30-03-2013. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου 
Γεωργίου Ντάφλη, µέχρι την 30-06-2013. 

7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης λόγω ΦΠΑ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ». 

8. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε ιδιωτικά 
συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού 
ενδιαφέροντος. 

9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για τη 
δηµοσιότητα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «HIDDEN», στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Προγράµµατος MED και συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειάς 
του. 

10. Έγκριση προµήθειας ειδών σήµανσης (πινακίδες, χιονοδείκτες, µειωτές ταχυτήτων κλπ)  
για το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

11. Έγκριση µετακίνησης της Αικατερίνης Τζιµογιάννη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή της στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Management  
Υπηρεσιών Υγείας που θα πραγµατοποιηθεί στις 12-13 Οκτωβρίου 2012. 

12. Έγκριση µετακίνησης των Μανώλη Άγγελου και Τζουµάκα Κων/νου, υπαλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Ανάβρα Βόλου και 
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έγκριση της σχετικής δαπάνης, για ενηµέρωση σε θέµατα λειτουργίας Κτηνοτροφικού 
πάρκου από 17 έως 18-09-2012. 

13. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας. 

14. Έγκριση δαπάνης για αγορά µικρών ψυγείων και παγοθηκών για τη µεταφορά αποβλήτων 
στο Πανεπιστήµιο Πατρών, στα πλαίσια του έργου «ΒιοGAIA», στο πλαίσιο του 
προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

15. Έγκριση µετακίνησης των: α) Νάση Φρίξου β) Παππά Αποστόλου γ) Κιτσαντά Αθανασίου, 
υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας και µελών της οµάδας του  συγχρηµατοδοτούµενου έργου 
Interreg IVC “SURF-Nature”, στο Cardiff της Ουαλίας στη Μεγάλη Βρετανία, και έγκριση 
της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους στο συνέδριο και την τελική συνάντηση των 
εταίρων του έργου που θα πραγµατοποιηθεί από 26 ως 28 Σεπτεµβρίου 2012. 

16. Ματαίωση της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας 
Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», και 
επαναδηµοπράτηση του έργου µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης.  

17. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας. 

18. Έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)», που θα 
διεξαχθεί από 17 έως 21-09-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

19. Έγκριση δαπάνης για τον προεπισκευαστικό έλεγχο της µηχανής Γραµµατοσήµανσης της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 

Σηµειώνεται ότι µετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής, αναβλήθηκε η συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί του 8ου Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση διενέργειας ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των 
κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος.». 

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. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: 
Προβολή – ∆ηµοσιότητα, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση 
των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε 
το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

2. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής των 
πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων 1) «Προµήθεια 
κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ και 2) «Προµήθεια 
λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού € 48.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου». 

3. Έγκριση δαπάνης για την κοπή πλατάνων στην περιοχή της Τύριας του ∆.∆. ∆ωδώνης 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
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4. Έγκριση τροποποίησης της µελέτης για την κατασκευή της Γέφυρας Γ1 στο έργο της Π.Ε. 
Άρτας: «Κατασκευή γέφυρας στο δρόµο Πολύδροσο - Βίγλα», αναδόχου «ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ 
ΑΤΕ». 

5. Έγκριση του από 04-09-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου», 
προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσµάτων της 
δηµοπρασίας.   

6. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του υποέργου 
«Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού 
κέντρου Ανηλίου», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου» 
και έγκριση των όρων της διακήρυξής του. 

7. Έγκριση µετακίνησης του θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, στην Αθήνα, 
από 13 έως 14-09-2012, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

8. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στη 
Θεσσαλονίκη, από 18 έως 19-09-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και η απόφαση της προηγούµενης, από 07-09-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 01-08-2012 
επαναληπτικής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  599.800,00 € µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. έργου 
2012ΣΕ07580037) συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., στην οποία 
περιλαµβάνεται και το υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού 599.800,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 16/654/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 50281/4923/07-06-2012  εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε την αρ. 48142/4769/30-05-2012 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Η., συµβατικά τεύχη του έργου (τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – 
τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 
120092/06-06-2012 έγγραφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον 
& Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, 
µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης 
του έργου και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθ. 20/831/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, η οποία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και 
ορίσθηκε η 1η Αυγούστου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 80363/7946/11-09-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80493/3071/11-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα το από 04-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος. Σύµφωνα µε 
το ως άνω Πρακτικό η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού « …. -σε ανοικτή συνεδρίαση- η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατέγραψε στον επισυναπτόμενο «Πίνακα Ι» τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, αποσφράγισε τις οικονομικές 

προσφορές, τις μονόγραψε, ανακοίνωσε τα επί μέρους στοιχεία τους για κάθε 

διαγωνιζόμενο και καταχώρησε αυτές κατά σειρά μειοδοσίας. Κατόπιν η Επιτροπή 

Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας 

ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόμενο το δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό (σύμφωνα με 

το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 με βάση τα 

δικαιολογητικά και το περιεχόμενο του φακέλου του, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 της 

διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι η προσκομισθείσα βεβαίωση εγγραφής 

της εργοληπτικής επιχείρησης «Βασίλειος Κουγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο Μ.Ε.Ε.Π. αναγράφει 

χρόνο ισχύος έως την 11-6-2012, αλλά γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 97§2 του 

Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.). Στη συνέχεια έγινε έλεγχος της ορθότητας συμπλήρωσης του εντύπου της 

οικονομικής προσφοράς (αριθμητική και ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών 

έκπτωσης, πληρότητα των υπογραφών–μονογραφών, έλεγχος ομαλότητας) και 

συμπληρώθηκαν ελλείψεις και διορθώθηκαν σφάλματα σύμφωνα με το άρθρο 24.2 της 

διακήρυξης. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές. Τέλος, 

παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα, τα οποία και διαγράφηκαν. Μετά τα 

παραπάνω και προκειμένου να εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την 

εγκύκλιο 17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (γνησιότητα 

εγγυητικών επιστολών) η επιτροπή στο σημείο αυτό αποφάσισε: α) τη διακοπή της 

συνεδρίασής της, ώστε με μέριμνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν 

τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση 

της συνεδρίασης άμεσα, μετά τη λήψη όλων των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις 

εκδούσες Αρχές. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 17-8-2012, οπότε και στην 

κατοχή της Επιτροπής Διαγωνισμού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Την 4-9-2012 η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε 

κλειστή συνεδρίαση και αφού διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει 
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από τις σχετικές βεβαιώσεις, είναι γνήσιες, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι προσφορές όλων των 

διαγωνιζομένων είναι παραδεκτές, όπως αναγράφονται στον «Πίνακα II» που επισυνάπτεται 

στο παρόν Πρακτικό. Την 10.00΄ π.μ. της 4-9-2012, ο  Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί 

το παραπάνω αποτέλεσμα με γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι προσφορές όλων των 

διαγωνιζομένων είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η 

Εργοληπτική Επιχείρηση «Βασίλειος Κουγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 2 % και 

ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσμία με έναρξη την 5-9-2012 και ώρα 

7:30 και με λήξη την 10-9-2012 και ώρα 15:00. Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση 

εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Προϊσταμένη Αρχή, η μειοδότρια 

εργοληπτική επιχείρηση «Βασίλειος Κουγκούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.» οφείλει να προσκομίσει –

μεταξύ των άλλων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών- και ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής 

στο Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 26§2 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.) και του άρθρου 4.2 της 

διακήρυξης.  …. ». 

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

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Καττής Νικόλαος, απέχει από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριµένο θέµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ. 
172 και 180 του Ν. 3852/2010 λόγω συγγένειας µε µέλος της αναδόχου εταιρείας. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1054/13-09-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 01-08-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 599.800,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 477.889,43 
χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2 % και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 
άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (2%) είναι συµφέρουσα 
και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 30-03-2013. 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 78411/7763/06-09-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79688/3008/07-09-2012 στον φάκελο 14/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 04-09-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
30-03-2013. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, 
προκειµένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόµενες εργασίες και να υποβληθεί ο 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 

ΑΔΑ: Β4ΘΓ7Λ9-8Χ5



7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, αναφέρθηκαν στα προβλήµατα χρηµατοδότησης από το 
ΕΤΕΡΠΣ που αντιµετωπίζει και το έργο του θέµατος, όπως και πολλά άλλα για τα οποία 
είχαν τονίσει σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. ότι «… πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου άµεσα 
να απευθύνει έγγραφη διαµαρτυρία και να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση, ώστε να 
συνεχίσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο» και έθεσαν το ερώτηµα εάν έγιναν οι 
κατάλληλες ενέργειες εκ µέρους της Περιφέρειας και αν ναι, τι αποτέλεσµα είχαν. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1055/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων 
Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 30-03-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες 
αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων για το συγκεκριµένο έργο (αριθµ. 
17/436/30-06-2011 και 37/1162/23-12-2011), αναφερόµενος και στην µη οµαλή 
χρηµατοδότηση του έργου από το ΕΤΕΡΠΣ, µια πολιτική των κυβερνώντων που έχει οδηγήσει 
την Περιφέρεια σε ελεγχόµενη χρεοκοπία, αλλά και στην κατασκευή του έργου, µε την οποία 
διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου 
Γεωργίου Ντάφλη, µέχρι την 30-06-2013. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 57661/5853/10-09-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80495/3072/11-09-2012 στον φάκελο 14/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 04-07-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης της  προθεσµίας περαίωσης 
των εργασιών µέχρι 30-06-2013, δηλώνοντας ότι οι εργασίες δεν ήταν δυνατόν να 
ολοκληρωθούν λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών για εργασίες επισκευής κατά τους 
χειµερινούς µήνες, για το λόγο αυτό η Υπηρεσία εισηγείται παράταση του έργου µέχρι τις 
30-06-2013. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1056/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου Γεωργίου 
Ντάφλη, µέχρι την 30-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές αριθµ. 14/322/26-05-2011 και 36/1055/13-12-2011 αποφάσεις της 
Ο.Ε. µε τις οποίες είχαν δοθεί οι προηγούµενες παρατάσεις, επαναλαµβάνοντας το 
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η 
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που 
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις 
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε 
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
36/1055/13-12-2011 απόφαση της Ο.Ε. για την έγκριση προηγούµενης παράτασης για το 
συγκεκριµένο έργο, το οποίο ενώ θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, µέχρι σήµερα να 
έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό µόνο 40%. 

.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης λόγω ΦΠΑ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ».  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 72280/7123/07-09-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80081/3015/10-09-2012 στον φάκελο 14/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), µε προϋπολογισµό 
150.000,00 €. Ο  1ος  Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να συµπεριλάβουν τις 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργο, καθώς και κάποιες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί από την 
αρχική µελέτη. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 
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συνολικού ποσού 150.390,75 € δηλαδή µε υπέρβαση έναντι της συµβατικής κατά 
4.890,75 € λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Άρθρου 4 του Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162  Α΄ /0208-2006), σύµφωνα και µε την οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπέρβασης λόγω ΦΠΑ) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. µε την αριθµ. 
6/98/09-08-2012 (Θέµα 7ο)Πράξη του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1057/13-09-2012) 

Εγκρίνει τον 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύµβασης του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», όπως συντάχθηκαν από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 150.390,75 µε ΦΠΑ, ήτοι µε αύξηση του εγκεκριµένου 
αντικειµένου που ήταν € 145.500,00 µε ΦΠΑ, κατά € 4.890,75 που οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
3481/06 και για την έγκριση των οποίων γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, µε την αριθµ. 6/98/09-08-2012 (Θέµα 7ο) Πράξη του. 
.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

        8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για τη 
δηµοσιότητα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «HIDDEN», στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Προγράµµατος MED και συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 80531/3301/11-09-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80548/3074/11-09-2012 στον φάκελο 14/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε: 1. Τη 
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διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού ύψους €65.250,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την 
επιλογή Αναδόχου που θα υλοποιήσει τη ∆ηµοσιότητα του Έργου HIDDEN. Το έργο είναι 
εγκεκριµένο στο Πρόγραµµα MED και η Περιφέρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλής Εταίρος. Το 
τεύχος του διαγωνισµού αναλυτικά περιγράφει το αντικείµενο του έργου και συνάδει µε την 
ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι ο διαγωνισµός αυτός αφορά 
κονδύλιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου HIDDEN  και συγκεκριµένα τις 
επιλέξιµες κατηγορίες δαπάνης PROMOTION – ΠΡΟΩΘΗΣΗ & SERVICES Ο Ανάδοχος 
θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 1. ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων ∆ηµοσιότητας του Έργου 
HIDDEN (συνέδριο, open days κ.α) 2. Παραγωγή Προωθητικού Υλικού (αφίσες, 
µπροσούρες, εκτυπώσεις παραδοτέων κ.α). Επισηµαίνεται ότι είχε προκηρυχθεί το 
∆εκέµβριο του 2010  ο πρώτος ανοικτός διαγωνισµός του έργου µε κύριο αντικείµενο τη 
συγγραφή µελετών καθώς και την επιστηµονική κάλυψη των δράσεων δηµοσιότητας του 
έργου. Υπογράφηκε στις 20/7/2011 σύµβαση µε την Ανάδοχο Εταιρεία ΚΙΝΝΟ 
CONSULTING, η οποία υποχρεούται να συνεργαστεί µε τον Ανάδοχο του 
προκηρρυσσόµενου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού. H πληρωµή του Αναδόχου θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του έργου µε ΚΑ 2010ΕΠ31820001 και τίτλο «Κάλυψη εθνικής 
συµµετοχής του έργου του προγράµµατος MED 2007-2013 ¨HIDDEN¨ από την Περιφέρεια 
Ηπείρου». 2. Τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ανωτέρω 
διαγωνισµού από τα κάτωθι µέλη,  όπως έχουν προκύψει µετά από την διαδικασία 
κλήρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 4024/11: Τακτικά µέλη: α. 
Καλαµπόκα Ελένη,  Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Γ΄. β. Βασιλική Ηγουµενίδου, Π.Ε 
Γεωτεχνικών µε βαθµό Γ΄ γ. Μακρή Ελευθερία ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 
Αναπληρωµατικά µέλη: α. Λύγδα Ασηµούλα, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Γ΄. β. 
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, ΤΕ  Πληροφορικής  µε βαθµό ∆΄ γ. Μπράτη Ευγενία, Π.Ε 
∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Ε΄. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης θα είναι 
αρµόδια για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, καθώς και για τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 
150/10.07.2007 τεύχος Α’), «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» . Τέλος, παρακαλούµε η 
συγκροτηθείσα, µε την 5/130/13-2-2012 απόφασή σας, Επιτροπή  εξέτασης Ενστάσεων- 
να αποτελέσει Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων και του εν λόγω διαγωνισµού σε όλα τα 
στάδια  διεξαγωγής του. Η Επιτροπή  θα είναι αρµόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007 τεύχος Α’), 
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου”. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1058/13-09-2012) 

Α. Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, τη  διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού, προϋπολογισµού € 65.250,00 µε 
ΦΠΑ για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου «HIDDEN», του οποίου η 
Περιφέρεια Ηπείρου είναι επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο υλοποίησης του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013» και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 80531/3301/11-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 

Σηµειώνεται ότι ο ανωτέρω διαγωνισµός αφορά κονδύλιο του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του έργου HIDDEN  και συγκεκριµένα τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπάνης 
PROMOTION – ΠΡΟΩΘΗΣΗ & SERVICES. Η πληρωµή του Αναδόχου θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του έργου µε ΚΑ 2010ΕΠ31820001 και τίτλο «Κάλυψη εθνικής 
συµµετοχής του έργου του προγράµµατος MED 2007-2013 ¨HIDDEN¨ από την Περιφέρεια 
Ηπείρου», ενώ ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 

1. ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων ∆ηµοσιότητας του Έργου HIDDEN (συνέδριο, open days 
κ.α) 
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2. Παραγωγή Προωθητικού Υλικού (αφίσες, µπροσούρες, εκτυπώσεις παραδοτέων κ.α)  

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανωτέρω 
πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο αριθµ. πρωτ. 80540/3302/11-09-
2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη: 

α. Καλαµπόκα Ελένη,  ως Πρόεδρος Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Γ΄, ως Πρόεδρος 

β. Βασιλική Ηγουµενίδου, Π.Ε Γεωτεχνικών  µε βαθµό Γ΄                 

γ. Μακρή Ελευθερία  ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων   

Αναπληρωµατικά µέλη: 

α. Λύγδα Ασηµούλα, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Γ΄. 

β. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, ΤΕ  Πληροφορικής  µε βαθµό ∆΄΄ 

γ. Μπράτη Ευγενία, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Ε΄. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης θα είναι αρµόδια για τη διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών, καθώς και για τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των 
υποψηφίων σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007 τεύχος Α’), «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

Γ.  Η συγκροτηθείσα, µε την αριθµ. 5/130/13-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του 
Ν. 3886/2010, θα αποτελέσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και 
του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «HIDDEN», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος 
MED, σε όλα τα στάδια  διεξαγωγής του. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας σε διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα 
αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του 
τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    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,  11/9/2012 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ. 80540/3302 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διεξαγωγής του διαγωνισµού  για την επιλογή του αναδόχου του έργου  

HIDDEN 
 

 Σήµερα στις  11/9/2012, ηµέρα Τρίτη παρουσία των : 
 
1. Καλογήρου Αθανάσιου, Προϊστάµενο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού   
2.Ευανθίας Βόσιου, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και  
3.Ευτυχιάδη Γεώργιου, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  

∆ιεξήχθη η κλήρωση των  τακτικών  και των αναπληρωµατικών µελών για τη συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή του διαγωνισµού για την επιλογή του αναδόχου ∆ηµοσιότητας του έργου 
HIDDEN της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/11. 
Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 25/11/2011 κατάστασης της ∆/νσης 
∆ιοικητικού έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

  
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά µέλη µε την  εξής σειρά οι: 
 
α. Καλαµπόκα Ελένη,  Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Γ΄. 
β. Βασιλική Ηγουµενίδου, Π.Ε Γεωτεχνικών  µε βαθµό Γ΄                 
γ. Μακρή Ελευθερία  ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων   
               
ως αναπληρωµατικά µέλη οι : 
α. Λύγδα Ασηµούλα, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Γ΄. 
β. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος,   ΤΕ  Πληροφορικής  µε βαθµό ∆΄΄ 
γ. Μπράτη Ευγενία, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Ε΄. 
 
                                                                                                    Ιωάννινα  11/9/2012 
 

                                                                                                             Η Επιτροπή 
Ε.∆.                                                                                                   
 1. Αρχείο                                                                                         1. Καλαµπόκα Ελένη 
  2. Φ. ∆ιαγωνισµού 

         2 Βασιλική Ηγουµενίδου 
 
                                                                                                          3. Μακρή Ελευθερία   
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 προµήθειας ειδών σήµανσης (πινακίδες, χιονοδείκτες, µειωτές ταχυτήτων 
κλπ)  για το οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
79657/3383/07-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ79699/3009/07-09-2012 στον 
φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση προµήθειας 
ειδών σήµανσης (πινακίδες, χιονοδείκτες, µειωτές ταχυτήτων κτλ) για το οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, προϋπολογισµού δαπάνης 9.800,00 €. Η προµήθεια  θα γίνει σε βάρος 
των πιστώσεων του έργου " Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, 
εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου " της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1059/13-09-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια, ειδών σήµανσης (πινακίδες, χιονοδείκτες, µειωτές ταχυτήτων κτλ) 
για το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προϋπολογισµού δαπάνης 
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9.800,00 € πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου 
Ηπείρου, επισκευή, συντήρηση, εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, (Ε.Φ. 071 και ΚΑΕ 9459). 
.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 µετακίνησης της Αικατερίνης Τζιµογιάννη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή της στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Management  
Υπηρεσιών Υγείας που θα πραγµατοποιηθεί στις 12-13 Οκτωβρίου 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Υπηρεσιών και Επαγγελµάτων Υγείας της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 75747/2642/28-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 76181/2923/29-
08-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µετακίνησης της Αικατερίνης Τζιµογιάννη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα,  για τη συµµετοχή της στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Ελληνικής Εταιρείας Management  Υπηρεσιών Υγείας, στις 12-13 Οκτωβρίου 2012 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1060/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αικατερίνης Τζιµογιάννη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα για τη συµµετοχή της στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
της Ελληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας, που θα διεξαχθεί στις 12-13 
Οκτωβρίου 2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 85,00 για την κάλυψη του δικαιώµατος 
συµµετοχής στο συνέδριο και τη δαπάνη ποσού € 300,00 για την κάλυψη των οδοιπορικών 
εξόδων της ανωτέρω υπαλλήλου, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0881 για το δικαίωµα συµµετοχής και 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 για τα οδοιπορικά έξοδα). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του 
στη συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια που διοργανώνουν 
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς 
τη διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 

.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 µετακίνησης των Μανώλη Άγγελου και Τζουµάκα Κων/νου, υπαλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Ανάβρα Βόλου και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης, για ενηµέρωση σε θέµατα λειτουργίας Κτηνοτροφικού 
πάρκου από 17 έως 18-09-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7374/10-09-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80073/3014/10-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Μανώλη Άγγελου και Τζουµάκα 
Κων/νου, στην Ανάβρα Βόλου, για ενηµέρωση σε θέµατα λειτουργίας Κτηνοτροφικού 
πάρκου,  από 17 έως 18-09-2012 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1061/13-09-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Άρτας, Μανώλη Άγγελου και Τζουµάκα Κων/νου, στην Ανάβρα Βόλου, από 17 έως 
18-09-2012, για ενηµέρωση σε θέµατα λειτουργίας Κτηνοτροφικού πάρκου, καθώς και τη 
δαπάνη συνολικού ποσού € 350,00 για οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσιες αποζηµιώσεις  των 
ανωτέρω υπαλλήλων η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), ΕΦ 291 & 292, 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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. 78557/2896/10-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
80072/3013/10-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1062/13-09-2012) 
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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 2012, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠ/ 
ΣΜΟΥ 

∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0869 
Αµοιβές για συντήρηση 
και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

5.000,00 516,00 

∆απάνη για επισκευή του 
χρηµατοκιβωτίου της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών 
Π.Ε. Πρέβεζας 

072.1211 
Προµήθεια υγειονοµικού 
υλικού και φαρµακευτικού 
υλικού 

1.000,00 80,00 

∆απάνη για αγορά 
φλουροσκεϊνης για τη ∆/νση 
∆ηµ. Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας Π.Ε. Πρέβεζας 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισµού 

15.000,00 369,00 

∆απάνη για προµήθεια 
ανταλλακτικού µηχανήµατος 
(τύµπανο) για την επισκευή 
του φωτοτυπικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 

072.1729 
Προµήθεια κάθε είδους 
µηχανικού και λοιπού 
εξοπλισµού 

5.000,00 236,00 
∆απάνη για επισκευή και 
συντήρηση υπολογιστών της 
Π.Ε. Πρέβεζας 

ΣΥΝΟΛΟ    ΕΞΟ∆ΩΝ 26.000,00 1.201,00   

.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

            8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπάνης για αγορά µικρών ψυγείων και παγοθηκών για τη µεταφορά 
αποβλήτων στο Πανεπιστήµιο Πατρών, στα πλαίσια του έργου «ΒιοGAIA», στο 
πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 80546/348/11-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 80573/3075/11-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « … Παρακαλούµε να εγκρίνετε την δαπάνη, (περίπου 150€) για 
αγορά µικρών ψυγείων και παγοθηκών προκειµένου να µεταφερθούν υγρά και στερεά 
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απόβλητα από την Π.Ε. Άρτας  και την Π.Ε. Πρέβεζας  στο πανεπιστήµιο Πατρών, στα 
πλαίσια της συνεργασίας µας µε το Πανεπιστήµιο Πατρών - υλοποίησης τού Ευρωπαϊκού 
∆ιασυνοριακού Προγράµµατος  INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «ΒιοGAIA». 
H δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού του έργου που είναι ενταγµένο 
στο Π∆Ε 2012 µε κωδικό αριθµό 2012ΕΠ31880043». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1063/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 150,00 για την προµήθεια µικρών ψυγείων και 
παγοθηκών, προκειµένου να µεταφερθούν υγρά και στερεά απόβλητα από την Π.Ε. Άρτας  
και την Π.Ε. Πρέβεζας στο Πανεπιστήµιο Πατρών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την 
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 
2007-2013, έργο «ΒιοGAIA». Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού του έργου που είναι ενταγµένο στο Π∆Ε 2012 µε κωδικό αριθµό 
2012ΕΠ31880043. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 µετακίνησης των: α) Νάση Φρίξου β) Παππά Αποστόλου γ) Κιτσαντά 
Αθανασίου, υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας και µελών της οµάδας του  
συγχρηµατοδοτούµενου έργου Interreg IVC “SURF-Nature”, στο Cardiff της Ουαλίας 
στη Μεγάλη Βρετανία, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους στο 
συνέδριο και την τελική συνάντηση των εταίρων του έργου που θα πραγµατοποιηθεί 
από 26 ως 28 Σεπτεµβρίου 2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆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 Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 80565/350/11-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 80610/3080/11-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « … Σας υπενθυµίζουµε ότι στα πλαίσια του προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει στην 
υλοποίηση του έργου «Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για τη φύση» 
(“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / SURF-Nature”). Στα πλαίσια υλοποίησης 
του εν λόγω συγχρηµατοδοτούµενου έργου, παρακαλούµε να εγκρίνετε την εκτός έδρας 
µετακίνηση των υπάλληλων της οµάδας έργου Surf-Nature α) Νάση Φρίξου β) Παππά 
Αποστόλου γ) Κιτσαντά Αθανασίου για τη συµµετοχή τους στο συνέδριο και την τελική 
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συνάντηση των εταίρων του έργου που θα πραγµατοποιηθεί στο Cardiff της Ουαλίας στη 
Μεγάλη Βρετανία από 26 ως 28 Σεπτεµβρίου. Η συνολική δαπάνη της Π.Ε. Πρέβεζας για 
την εκτός έδρας µετακίνηση των υπαλλήλων δεν θα ξεπεράσει τις 5.262,80€ του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου που προβλέπονται στην κατηγορία «Ταξίδια» 
(Travels) (Ειδ Φορέας, 071 Κ.Α.Ε. 9779)». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1064/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των: α) Νάση Φρίξου β) Παππά Αποστόλου γ) Κιτσαντά Αθανασίου, 
υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας και µελών της οµάδας του συγχρηµατοδοτούµενου έργου 
Interreg IVC “SURF-Nature”, στο Cardiff της Ουαλίας, στη Μεγάλη Βρετανία, για τη συµµετοχή 
τους στο συνέδριο και την τελική συνάντηση των εταίρων του έργου, που θα πραγµατοποιηθεί 
από 26 ως 28 Σεπτεµβρίου 2012, καθώς και τη σχετική δαπάνη για την εκτός έδρας 
µετακίνηση των ανωτέρω υπαλλήλων, συνολικού ποσού € 5.262,80 σε βάρος των πιστώσεων 
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου, που προβλέπονται στην κατηγορία «Ταξίδια» 
(Travels) (Ειδ Φορέας, 071 Κ.Α.Ε. 9779). 

Σηµειώνεται ότι η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει στην υλοποίηση του έργου «Αειφόρος χρήση των 
περιφερειακών πόρων για τη φύση» (“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / SURF-
Nature”), στα πλαίσια του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας σε διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα 
αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του 
τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Ματαίωση της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας 
Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», και 
επαναδηµοπράτηση του έργου µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την αριθµ. 24/991/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
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Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας 
Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», 
προϋπολογισµού € 21.755,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
73854/322/21-08-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 80568/351/11-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 80613/3081/11-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « … Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράµµατος 
MED υλοποιείται από την Π.Ε. Πρέβεζας έργο µε τίτλο CYCLO «Ποδηλατικές πόλεις – 
Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα µεταφορά και τουριστική ανάπτυξη» (“Cycling cities – Local 
Opportunities for Sustainable Mobility and Tourism Development”). Για το εν λόγω έργο µε 
την υπ’ αριθµ. 24/991/30-08-2012 απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου είχε καταρτιστεί 
διακήρυξη κα είχε εγκριθεί διενέργεια πρόχειρο διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου για το 
έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MED 2007-2013/CYCLO». Λόγω αλλαγής του προϋπολογισµού 
του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που οφείλεται σε εκ παραδροµής υπολογιστικό 
σφάλµα παρακαλούµε για α) την µαταίωση του ∆ιαγωνισµού για το ανωτέρω έργο που είχε 
προγραµµατιστεί για την 20/9/2012 και β) την έγκριση επαναδηµοπράτησης µε αλλαγή 
όρων της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο την συµφερότερη από 
οικονοµικής απόψεως προσφορά, που περιλαµβάνει µείωση εργασιών και µείωση του 
προϋπολογισµού από 21.755,00€ σε 17.800,00€  µαζί µε το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα 
διεξαχθεί από τις επιτροπές σύµφωνα µε την αριθµ. 24/989/30-08-2012 απόφασης της 
Ο.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1065/13-09-2012) 

− Ματαιώνει τον προκηρυχθέντα πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης 
και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», προϋπολογισµού € 21.755,00 µε ΦΠΑ, 
λόγω αλλαγής του προϋπολογισµού του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, που οφείλεται σε εκ 
παραδροµής υπολογιστικό σφάλµα. 

− Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του ως άνω διαγωνισµού, µε αλλαγή όρων της διακήρυξης 
του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο την συµφερότερη από οικονοµικής απόψεως 
προσφορά, που περιλαµβάνει µείωση εργασιών και µείωση του προϋπολογισµού από € 
21.755,00 σε €  17.800,00 µε ΦΠΑ και  

− Καταρτίζει τη νέα διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη 
Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας 
Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», 
προϋπολογισµού € 17.800,00 µε ΦΠΑ, µε τις τροποποιήσεις, τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 80568/351/11-09-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

Σηµειώνεται ότι οι συγκροτηθείσες, µε την αριθµ. 24/989/30-08-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπές α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών β) Παραλαβής συµβάσεων 
προµηθειών – υπηρεσιών και γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για συµβάσεις 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Π.Ε. Πρέβεζας µε προϋπολογισµό µέχρι € 60.000,00 
(πρόχειρος διαγωνισµός) για το έτος 2012,  
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θα αποτελέσουν και τις Επιτροπές για τη διενέργεια, παραλαβή, Αξιολόγηση ενστάσεων και 
προσφυγών του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης 
και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO». 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι 
ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ, µε το σκεπτικό που είχαν διατυπώσει και σε προηγούµενη απόφαση της 
Ο.Ε. σχετικά µε µαταίωση διαγωνισµού συγχρηµατοδοτούµενου έργου, και επεσήµαναν και 
πάλι τα εξής: «Η µαταίωση του διαγωνισµού του συγκεκριµένου έργου (ενός από τα τριάντα 
και πλέον που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου) καταδεικνύει την αναγκαιότητα για 
συγκρότηση οµάδας υπηρεσιακών στελεχών σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, ώστε να επεξεργάζονται εγκαίρως και στα πλαίσια των έργων, συνολικά, 
σχέδιο διακηρύξεων, µε δεδοµένο το ευρύ θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για τα Ευρωπαϊκά 
Προγράµµατα, πολύ δε περισσότερο για τα διασυνοριακά. Αυτό θα  βοηθούσε στη καλύτερη 
λειτουργία τόσο των υπηρεσιακών όσο και των αιρετών οργάνων.» 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
24/991/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας σε διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα 
αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του 
τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

            8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακ΄ςη Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 80489/2962/11-09-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80511/3073/11-09-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για τον εορτασµό της Ηµέρας Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 16 
Σεπτεµβρίου 2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, καθώς και την έγκριση 
ποσού 200,00€ για την κάλυψη διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα (αγορά 
στεφάνων, προσφορά καφέ κτλ). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1066/13-09-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, της εκδήλωσης για τον 
εορτασµό της Ηµέρας Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 
από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 16 Σεπτεµβρίου 
2012. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 200,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2012 (ΕΦ 072 
ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα (π.χ. 
στεφάνων προσφορά καφέ κ.α.) για τη διοργάνωση.    

.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

            8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 µετακίνησης της υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την 
συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης µε τίτλο 
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 17 έως 21-09-2012 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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆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. 
80608/9908/11-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 80643/3088/11-09-2012 
στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης, για 
την µετακίνηση της υπαλλήλου ∆ήµητρας Μαχαιρά, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή 
της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)», που θα διεξαχθεί από 17 έως 21-09-2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1067/13-09-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στη Θεσσαλονίκη, για την 
συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει το ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης από 17 
έως 21-09-2012, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S)», καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 
072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης για τον προεπισκευαστικό έλεγχο της µηχανής Γραµµατοσήµανσης 
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. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ 80607/2967/12-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
80645/3089/11-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για τον προεπισκευαστικό έλεγχο της µηχανής Γραµµατοσήµανσης 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας  από την εταιρεία ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ , βάσει της 
αριθµ ΤS 12.064-1/5-9-2012 προσφοράς της. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι η µηχανή δεν θα 
επισκευασθεί καθότι το κόστος είναι πολύ µεγάλο (2.300,00€ περίπου) αλλά ο 
προεπισκευαστικός έλεγχος που έγινε περιλαµβάνει: α) Ενενήντα (90,00)€ για την ένταξη 
του αιτήµατος στο Κέντρο ∆ιαχείρισης της Τεχνικής Εξυπηρέτησης κατά περίπτωση (Per 
Call) και την διαχείριση του έργου   β) Εκατόν τέσσερα (104,00)€ εργασία µηχανικού για 
δύο ώρες  και γ)  Πενήντα δύο (52,00) € για την αφαίρεση του Ταχυδροµικού Σηµάντρου. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1068/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 302,58 µε ΦΠΑ, που αφορά στον προεπισκευαστικό 
έλεγχο της µηχανής Γραµµατοσήµανσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από την εταιρεία 
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Ντατατέχνικα ΕΠΕ, βάσει της αριθµ ΤS 12.064-1/5-9-2012 προσφοράς της 
και περιλαµβάνει: α) € 90,00 για την ένταξη του αιτήµατος στο Κέντρο ∆ιαχείρισης της 
Τεχνικής Εξυπηρέτησης κατά περίπτωση (Per Call) και την διαχείριση του έργου β) € 104,00 
εργασία µηχανικού για δύο ώρες  και γ) € 52,00 για την αφαίρεση του Ταχυδροµικού 
Σηµάντρου.  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 072 ΚΑΕ 0869 του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση 
των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο 
για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the 
Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET ", του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την αριθµ. 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 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 80773/3314/12-09-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80838/3125/12-09-2012 στον φάκελο 14/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται Α) τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, από τα µέλη, όπως έχουν 
προκύψει µετά από την διαδικασία κλήρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 
4024/11 και Γ) Η συγκροτηθείσα, µε την 5/130/13-2-2012 απόφαση της Ο.Ε., Επιτροπή 
εξέτασης Ενστάσεων – Προσφυγών, να αποτελέσει Επιτροπή εξέτασης Ενστάσεων- 
Προδικαστικών προσφυγών και του εν λόγω διαγωνισµού σε όλα τα στάδια διεξαγωγής 
του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1069/13-09-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανοιχτού 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των 
∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, 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, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει βάσει της αριθµ. 16/68/12-09-2011 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο αριθµ. πρωτ. 80709/3305/12-09-
2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

1. Σακκάς Ευάγγελος, Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε βαθµό Β΄ ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον 
Στέφανο Μάντζιο, Προϊστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού και Υποστήριξης 
Συστηµάτων Φορέα, της ίδιας ∆/νσης, µε βαθµό Β΄ 

2. Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού, µε 
βαθµό Β΄ µε αναπληρωτή τον Χρήστο Χριστόπουλο υπάλληλο του Τµήµατος 
∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε βαθµό Β' και  

3. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, µε βαθµό Γ΄ µε αναπληρωτή τον Μάνη Ηλία, ΠΕ Γεωτεχνικών – 
υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής, του Τµήµατος Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Ιωαννίνων µε βαθµό ∆'. 

Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκεί η Κατηρτζίδη Ανθούλα, υπάλληλος του 
Τµήµατος Συντονισµού της ∆/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
κλάδου ΠΕ ∆/κού Οικ/κού, µε βαθµό ∆. 

Σηµειώνεται ότι στην ανωτέρω Επιτροπή θα συµµετέχει υποχρεωτικά και ένας 
εκπρόσωπος από την Ένωση Εταιρειών ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε∆ΕΕ), 
ως ειδικός εµπειρογνώµονας, µε γνωµοδοτική αρµοδιότητα, χωρίς δικαίωµα ψήφου, 
σύµφωνα µε την υποχρέωση που απορρέει από το Ν. 3688/2008 (παρ.3 εδ.ιδ.του άρθ. 
12), ο οποίος θα ορισθεί από την Ε∆ΕΕ, ύστερα από το αριθ. οικ.80598/73303/11-09-
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2012 αίτηµα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
µετά την δηµοσίευση της Προκήρυξης.  

Β.  Η συγκροτηθείσα, µε την αριθµ. 5/130/13-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του 
Ν. 3886/2010, θα αποτελέσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και 
του ως άνω ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των 
∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, στο Πλαίσιο του Έργου: “Cross-border Network for 
the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", σε όλα τα στάδια  
διεξαγωγής του. 

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

             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,  12-09-2012         
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ:οικ 80709/3305 
Πληροφορίες  : Η. Μάνης 
Τηλ. :  26510-87118 
E-mail: i.manis@php.gov.gr 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ διεξαγωγής του διαγωνισµού (Ανοιχτός) για την επιλογή του αναδόχου του έργου της  
Περιφέρειας Ηπείρου  «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την προώθηση των Οινικών Προϊόντων/ Cross – 
border Network for the Promotion of Wine Products » και ακρωνύµιο WINE - NET. 
 
 Σήµερα στις  12-09-2012 παρουσία των : 
1. Καλογήρου Αθανάσιου, Προϊστάµενο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού   
2. Μπακοπούλου Ευγενίας,  Προϊσταµένης του Τµήµατος Περιφερειακής Ανάπτυξης 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 – Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισµού, για την επιλογή του αναδόχου του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου ‘Προβολή – ∆ηµοσιότητα’  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την προώθηση των Οινικών Προϊόντων/ Cross – border Network for the 
Promotion of Wine Products» και ακρωνύµιο WINE - NET, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 
4024/11. 
Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 25/11/2011 κατάστασης της ∆/νσης ∆ιοικητικού έχει το 
δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 Για τον Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό του έργου κληρώθηκαν, ως µέλη µε την εξής σειρά οι: 
1. Σακκάς Ευάγγελος, Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε βαθµό Β΄ µε αναπληρωτή του τον Στέφανο Μάντζιο, 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού και υποστήριξης Συστηµάτων Φορέα, της ∆/νσης 
∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε βαθµό Β΄. 

2. Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού, Τµήµατος Προµηθειών, µε βαθµό Β΄ 
µε αναπληρωτή του τον Χρήστο Χριστόπουλο υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Τµήµατος ∆ιαφάνειας, µε βαθµό Β΄ 

3. Κώστας Χριστοδούλου, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, µε βαθµό 
Γ΄ µε αναπληρωτή του τον Μάνη Ηλία, ΠΕ Γεωτεχνικών – υπάλληλο της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής, του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. 
Ιωαννίνων µε βαθµό ∆'. 

                                                                                                    Ιωάννινα  12-09-2012 
 
                                                                                       Η Επιτροπή  
                                                                                                  
                                                                                          1. 
                                                                                          2 
                                                                                          3. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής και παραλαβής των 
πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων 1) «Προµήθεια 
κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ και 2) «Προµήθεια 
λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού € 48.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού 
κέντρου Ανηλίου».  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις αριθµ. 79022/3242 & 79025/3243/06-09-2012 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
µε τις οποίες εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεων, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου», για την εκτέλεση των υποέργων «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων» και 
«Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης».  

7. Την αριθµ. 25/1048/07-09-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε: Α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
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Ηπείρου, των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων: 1) 
«Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ και 2) 
«Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού € 48.000,00 µε ΦΠΑ, του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου» και Β) οι όροι των διακηρύξεων των ανωτέρω πρόχειρων 
διαγωνισµών, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνέταξε τις σχετικές µελέτες (τεχνικές προδιαγραφές, 
προϋπολογισµοί, τιµολόγια) και επισυνάπτονται στην αριθµ. πρωτ. 7919/5880/06-09-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
80690/5980/12-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80738/3092/12-09-2012 στον 
φάκελο 14/2012 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 
διαγωνισµού, για τη διεξαγωγή και παραλαβή των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών 
για την εκτέλεση των υποέργων ι) «προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», 
προϋπολογισµού 50.000,00 €, µε Φ.Π.Α. και ιι) «προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», 
προϋπολογισµού 48.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 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 διεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1070/13-09-2012) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και παραλαβής, των πρόχειρων µειοδοτικών 
διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων 1) «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ και 2) «Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», 
προϋπολογισµού € 48.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», και ορίζει τα µέλη 
αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν 
από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» 
του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 12-09-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 
ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

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

2. Μπούµπα Ευτυχία, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

3. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄ 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Νάκας Αθανάσιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄, 

2. Τσώλα Αλεξάνδρα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 
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3. Βάβα Λαµπρινή, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό που είχαν καταθέσει και στη λήψη της σχετικής αριθµ. 25/1048/07-09-2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, ως εξής: «Το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, είναι ένα 
σηµαντικό για την περιοχή έργο, που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον µια δεκαετία πριν και για το 
οποίο δεν έχουµε καµία ενηµέρωση αν τελικά έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Αντιθέτως, έρχεται 
σήµερα προς συζήτηση το θέµα της διενέργειας δύο πρόχειρων διαγωνισµών που αφορούν 
σε προµήθειες για το χιονοδροµικό κέντρο για τις οποίες εκφράζουµε σοβαρές επιφυλάξεις». 
......................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 12-09-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

για την επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής των πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για 

την εκτέλεση των υποέργων ι) «προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 

50.000,00 €, µε Φ.Π.Α. και ιι) «προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού 

48.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο 

«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 

 

 Σήµερα στις 12/09/2012 παρουσία των : 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

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

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, 

για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής των πρόχειρων 

µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων ι) «προµήθεια κινητών 

υαλοπετασµάτων», προϋπολογισµού 50.000,00 €, µε Φ.Π.Α. και ιι) «προµήθεια λυόµενης 

ξύλινης αποθήκης», προϋπολογισµού 48.000,00 €, µε Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ 030 

Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», 

σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο 

οποίος αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της µε αριθµό πρωτοκόλλου οικ. 

92655/6843/15-12-2011 συνταχθείσας διαπιστωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων 
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της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το 

δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 

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

α. Παπαρούνα Ζωίτσα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄, 

β. Μπούµπα Ευτυχία, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

γ. Νάκος Αργύριος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

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

α. Νάκας Αθανάσιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄, 

β. Τσώλα Αλεξάνδρα, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Βάβα Λαµπρινή, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) (Μ.Υ.), µε 

βαθµό Ε΄. 

 
 Ιωάννινα, 12/09/2012 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση δαπάνης για την κοπή πλατάνων στην περιοχή της Τύριας του ∆.∆. ∆ωδώνης 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 80945/3442/12-09-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81119/3126/12-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κοπή και καύση πλατάνων στην 
περιοχή της Τύριας του ∆.∆. ∆ωδώνης της Π.Ε. Ιωαννίνων προς αποφυγή µετάδοσης 
ασθενειών σε άλλα πλατάνια. Η δαπάνη  θα ανέλθει στο ποσό των 12.000,00 ευρώ  µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 071 ΚΑΕ 9571. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1071/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 12.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9571), για την κοπή και καύση 
πλατάνων στην περιοχή της Τύριας του ∆.∆. ∆ωδώνης της Π.Ε. Ιωαννίνων, η οποία θα γίνει 
µε αυτεπιστασία, από το προσωπικό του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
προς αποφυγή µετάδοσης ασθενειών σε άλλα πλατάνια, κατόπιν σχετικού αιτήµατος του 
∆ασαρχείου 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

                                                                                  8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 του από 04-09-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-04-
2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. 
Θεριακησίου», προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ, και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων της δηµοπρασίας.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 2551/30-06-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε την οποία εντάχθηκε το έργο του θέµατος, µε κωδικό ΟΠΣ 346584 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 
2013» 

7. Την αριθµ. 8/244/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
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θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 17619/1845/08-03-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την 
αρ. 21375/2238/07-03-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
και βάσει του αρ. πρωτ. 202/23-02-2012 έγγραφου της  Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης του έργου και Β) εγκρίθηκε η την δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας 
του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η. συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 48300/1844/31-05-2012 στον φάκελο 
9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08, δεν ανέδειξε µειοδότη, επειδή οι διαγωνιζόµενες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» και «ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε∆Ε» « …… κατέθεσαν οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα 
(61,31%) και για το λόγο αυτό για την ανάδειξη τελικού µειοδότη θα διενεργηθεί κλήρωση 
από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των εργ. επ. που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές».  

9. Την αριθµ. 16/612/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 14-05-2012 ένστασης της 
εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας του 
θέµατος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε την αρ. πρωτ. 
70287/7098/29-05-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα 
(Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, Πρακτικό τοιχοκόλλησης της Ανακοίνωσης 
Πρακτικού, Γνωµοδοτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης 
Αντίγραφο της ένστασης, Αντίγραφο της πρόσκλησης για τη διαδικασία της κλήρωσης, 
Αντίγραφο του Πρακτικού της κλήρωσης, Αντίγραφο της Εξώδικης πρόσκλησης – 
δήλωσης και διαµαρτυρίας και Αντίγραφο του από 25-05-2012 σχετικού εγγράφου)} στη 
Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. 
∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση 
ένσταση και την Εξώδικη πρόσκληση – δήλωση και διαµαρτυρία, ώστε η Οικονοµική 
Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο 
της για τη λήψη απόφασης. 

10. Την αριθµ. 19/804/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
απορρίφθηκε η από 14-05-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
του θέµατος, σύµφωνα µε την από 18-05-2012 (µε αριθµ. πρωτ. 42324/4138) 
Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου, και την αριθµ. πρωτ. 
62145/437/11-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου 
κ. ∆ηµητρίου Στάθη Β) εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 
17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των είκοσι επτά (27) συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, τους 
οποίους έκανε δεκτούς και αφού συνέταξε το σχετικό Πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας, δεν 
ανέδειξε µειοδότη, επειδή « ….. οι διαγωνιζόµενοι µε α/α 20 και 25 (εργοληπτικές 
επιχειρήσεις «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» και «ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
Ε∆Ε») κατέθεσαν οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα (61,31%) και για το 
λόγο αυτό για την ανάδειξη τελικού µειοδότη θα διενεργηθεί κλήρωση από την 
Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των εργ. επ. που υπέβαλαν τις ίδιες 
προσφορές.» και Γ) αναπέµφθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. Ν. 3669/08, 
στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, το θέµα της διαδικασίας του 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, ώστε να 
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επαναληφθεί η διαδικασία από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το λάθος (διενέργεια 
κλήρωσης), σύµφωνα µε την ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 62145/437/11-07-2012 
Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη 
(ανωτέρω υπό στ. 15) και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 81250/8028/13-09-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81427/3133/13-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένα: το από 04-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µετά την 
από 28-08-2012 κλήρωση µεταξύ ίσων προσφορών, Αντίγραφο της πρόσκλησης για τη 
διαδικασία της κλήρωσης και Αντίγραφο του Πρακτικού της κλήρωσης µεταξύ ίσων 
προσφορών. 

Σύµφωνα µε το ως άνω από 04-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού:  

Με την αρ. 19/804/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
απορρίφθηκε η από 14-05-2012 ένσταση της «Γεώργιος Ντάτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του 
Πρακτικού της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού και εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής βάσει του 
οποίου δεν αναδείχθηκε τελικός µειοδότης καθόσον οι διαγωνιζόµενοι στον Πίνακα Ι του 
Πρακτικού µε α/α 20 και 25 κατέθεσαν οικονοµικές προσφορές οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα 
(61,31%). 
Το θέµα αναπέµφθηκε στην ∆.Τ.Ε./Π.Η. (Προϊσταµένη Αρχή) προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί κλήρωση µεταξύ ίσων προσφορών για την οριστικοποίηση του Πίνακα 
κατάταξης προσφορών κατά σειρά µειοδοσίας.  
Μετά την πάροδο της προβλεπόµενης προθεσµίας για τυχόν προσφυγή από τον ενιστάµενο 
κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής η ∆.Τ.Ε./Π.Η. προέβη στην πραγµατοποίηση 
της  κλήρωσης την 28-08-2012, µετά την από 22-08-2012 πρόσκληση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. προς 
τους ενδιαφερόµενους και το αποτέλεσµα αυτής ανέδειξε ως 1ο µειοδότη την Ε.Ε. 
«ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» και 2ο µειοδότη την Ε.Ε. «ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε∆Ε». 
Το αποτέλεσµα της κλήρωσης διαβιβάστηκε στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µε το αρ. 
76176/7537 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.  
Την 04 – 09 – 2012 συνεδρίασε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, στην οποία λόγω άδειας κυήσεως 
της Προέδρου κας Τσέτσου Μαρίας, χρέη Προέδρου ανέλαβε ο αναπληρωτής πρόεδρος κ. 
Κυριαζής Βασίλειος για τη συνέχιση της διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού µειοδότη. 
Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία απορρίφθηκε η 
ένσταση της  «Γεώργιος Ντάτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.» και το αποτέλεσµα της διαδικασίας κλήρωσης 
µεταξύ ίσων προσφορών ο Πίνακας κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας 
του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού διαµορφώνεται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣ1ΑΣ 
των διαγωνιζοµένων που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές 

ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΕ Ε.Ο. 

Μ.Τ.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τζοβάρας Βασίλειος 153.633,30 61,31%  

2 Μπάγια-Ντέτσικα Λαµπρινή 153.633,30 61,31%  

3 Τσόγκας Ηρακλής & ΣΙΑ EE 158.851,73 60,00%  

4 Ντάτσης Γεώργιος 169.790,54 57,25%  

5 Σαρακατσανος ΑΤΕΕ 172.012,75 56,69%  

6 Καραγιάννης Ιωάννης 174.736,91 56,00%  
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7 ΙΣΤΩΡ ΑΤΕΕ 174.736,91 56,00%  

8 Τσιµπίκης Αγγελος 177.733,12 55,25%  

9 ΑΝΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 178.867,08 54,96%  

10 ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 184.700,63 53,49%  

11 Ντούρος Ελευθέριος 186.378,72 53,07%  

12 ΓΕ.ΝΙΚ.Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ 

187.810,03 52,71%  

13 ΚΙ ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ 188.785,10 52,46%  

14 ΦΕΙ∆ΙΑΣ ΑΤΕ 189.647,00 52,25%  

15 Κωστούλας Ιωάννης 189.647,00 52,25%  

16 Βασίλειος Κούγκουλης & ΣΙΑ ΟΕ 191.007,32 51,90%  

17 I. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ EE 198.292,60 50,07%  

18 R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 206.235,19 48,07%  

19 Κώστας Ιωάννης 215.696,98 45,69%  

20 Ντίνος Βασίλειος 216.198,92 45,56%  

21 Λαγός Βασίλειος & ΣΣΙΑ EE 218.421,13 45,00%  

22 Ξάνθης ∆ηµήτριος 223.480,68 43,73%  

23 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ 224.053,60 43,58%  

24 Βλάχας Σπυρίδων 226.363,72 43,00%  

25 Ράπτης Βασίλειος 234.306,30 41,00%  

26 ∆ιεθνής Ηπειρωτική Τεχνική & 
Εµπορική ΑΕ 

242.248,89 39,00%  

27 Αρλέτος Ευάγγελος & ΣΙΑ EE 247.467,32 37,69%  

 

Την 11.00́ π.µ. της 05-09-2012, ο  Αν. Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το αποτέλεσµα 
µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι κατατεθείσες προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι 
παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση 
«ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 61,31% 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω. 
……………………………………………………………………………………………………. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1073/13-09-2012) 

− Εγκρίνει το από 04-09-2012 (σε συνέχεια του από 17-04-2012) Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου» 
προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού,  

λαµβάνοντας υπόψη την απόρριψη της από 14-05-2012 ένστασης της εργοληπτικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού (αριθµ. 
19/804/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) και   
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µετά την πραγµατοποίηση από την ∆.Τ.Ε./Π.Η. την 28-08-2012, της κλήρωσης µεταξύ των 
διαγωνιζοµένων µε α/α 20 και 25 (εργοληπτικές επιχειρήσεις «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» 
και «ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε∆Ε») οι οποίοι είχαν καταθέσει οικονοµικές 
προσφορές που ταυτίζονταν απόλυτα (61,31%),  

συνέταξε τον διαµορφωµένο Πίνακα κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας 
και ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.», 
µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 61,31% και ποσό προσφοράς € 180.849,01 χωρίς ΦΠΑ 

− Αναθέτει την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου» προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ στην 
Εργοληπτική Επιχείρηση «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια 
και έγκαιρη κατασκευή του έργο και η προσφορά του µειοδότη (61,31%) είναι συµφέρουσα.   
.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
υποέργου «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο ηλεκτροστάσιο του 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού 
κέντρου Ανηλίου» και έγκριση των όρων της διακήρυξής του.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

5. 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. 72456/3009/12-09-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου 
Ανηλίου», για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση 
ζηµιών στο ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου».  

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 

ΑΔΑ: Β4ΘΓ7Λ9-8Χ5



81202/6022/12-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81218/3130/12-09-2012 στον 
φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της διενέργειας 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, καθώς και του σχετικού σχεδίου 
διακηρύξεως, µε τη συνηµµένη µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.), όπως συντάχθηκε 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1074/13-09-2012) 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση των υποέργου 
«Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο ηλεκτροστάσιο του χιονοδροµικού 
κέντρου Ανηλίου», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
(ΚΑ 2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου». 

Β. Εγκρίνει τους όρους της διακηρύξεως του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία 
συνέταξε τη σχετική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισµός, τιµολόγιο) και 
επισυνάπτεται στην αριθµ. πρωτ. 81202/6022/12-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι η συγκροτηθείσα µε την αριθµ. 26/1070/13-09-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής των πρόχειρων µειοδοτικών 
διαγωνισµών για την εκτέλεση των υποέργων 1) «Προµήθεια κινητών υαλοπετασµάτων» και 
2) «Προµήθεια λυόµενης ξύλινης αποθήκης», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2008ΕΠ3000007), µε τίτλο «Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου»,  θα αποτελέσει 
την Επιτροπή διεξαγωγής και παραλαβής και του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού των 
υποέργου «Προµήθεια υλικών για την αποκατάσταση ζηµιών στο ηλεκτροστάσιο του 
χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», του ιδίου έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το σκεπτικό που είχαν διατυπώσει και στη λήψη της σχετικής αριθµ. 25/1048/07-09-2012 
απόφασης της Ο.Ε., για την έγκριση διενέργειας των άλλων δύο υποέργων του έργου 
«Ολοκλήρωση χιονοδροµικού κέντρου Ανηλίου», ως εξής: «Το χιονοδροµικό κέντρο Ανηλίου, 
είναι ένα σηµαντικό για την περιοχή έργο, που έχει ξεκινήσει τουλάχιστον µια δεκαετία πριν 
και για το οποίο δεν έχουµε καµία ενηµέρωση αν τελικά έχει ολοκληρωθεί ή όχι. Αντιθέτως, 
έρχεται σήµερα προς συζήτηση το θέµα της διενέργειας δύο πρόχειρων διαγωνισµών που 
αφορούν σε προµήθειες για το χιονοδροµικό κέντρο για τις οποίες εκφράζουµε σοβαρές 
επιφυλάξεις». 
.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΘΓ7Λ9-8Χ5



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 7ο 

Έγκριση µετακίνησης του θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, στην 
Αθήνα, από 13 έως 14-09-2012, για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 81618/587/13-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 81609/3138/13-09-2012 στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης του Θεµατικού 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, στην Αθήνα, από 13 έως 14-09-2012 προκειµένου 
να συµµετάσχει έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία σε συνάντηση στην Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού . 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1075/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, από 13 έως 14-
09-2012 στην Αθήνα, προκειµένου να συµµετάσχει σε συνάντηση στην Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 400,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης αυτού, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012. 
.................................................................................................................................................. 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.      

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 8ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στη 
Θεσσαλονίκη, από 18 έως 19-09-2012 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 81662/357/13-09-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 81673/3145/13-09-2012 στον φάκελο 14/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας στη Θεσσαλονίκη, προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη κοινή 
σύσκεψη Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και την 
έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

 

ΑΔΑ: Β4ΘΓ7Λ9-8Χ5



Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 26/1076/13-09-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στη 
Θεσσαλονίκη, από 18 έως 19-09-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη 
κοινή σύσκεψη των Περιφερειών Ηπείρου και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και τη σχετική 
δαπάνη ποσού 150,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (έξοδα 
διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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