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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/14-10-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 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: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 

3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 

4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 

7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 8. 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 ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως Αντιπεριφερειάρχης 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 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. Κασσής Μιχαήλ, 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. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 04-10-2011συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ενός µηχανήµατος και τριών 
οχηµάτων της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. τα οποία ανήκουν στην Π.Ε. Άρτας.  

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

3. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
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4. Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό και 
Υπεραστικό  ΚΤΕΛ. 

5. Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Τζουµάκα, υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων της Π.Ε. 
Άρτας και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και 
Τυριού, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 21 έως 23-10-2011. 

6. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 21-09-2011 επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Καθαρισµός τάφρων και 
διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Κατακύρωση αποτελέσµατος του από 20-09-2011 πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – γέφυρα 
Κονδύλη», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 27-09-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού 
οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Κατακύρωση αποτελέσµατος του από 27-09-2011 πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

11. Έγκριση δαπάνης µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, (εκσκαφέας-φορτηγό 
µέχρι 20 tn χορτοκοπτικό) σύµφωνα µε την αριθµ. 3488/29-09-2011 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για το καθαρισµό ερεισµάτων δρόµων, παρακείµενων τάφρων 
πινακίδων σήµανσης Π.Ε Άρτας, από θάµνους χόρτα κλπ και αποµάκρυνση αυτών. 

12. Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη κτηµατολογίου κατασκευής 
γέφυρας επί του ποταµού Βωβού προ Κόπραινας, της Π.Ε Άρτας. 

13. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, από 22 έως 23-10-2011 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση µετάβασης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του υπαλλήλου του Τµήµατος 
Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Νικόλαου Μπατζιά, στην παρουσίαση του όγδοου θεµατικού 
σεµιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC 
∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγµατοποιηθεί στο AVEIRO της Πορτογαλίας, 
από 24-10-2011 έως 30-10-2011. 

15. Έγκριση µετάβασης και σχετικές δαπάνες, του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιωάννη Κίτσιου, Γεωπόνου, για τη συµµετοχή του στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ικτύου Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, στην Αθήνα, από 25 έως 27-10-2011. 

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

17. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

18. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον 
Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ. 

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή Σχολικού κτιρίου τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο χώρο του 
∆ηµοτικού Σχολείου Συβότων», αναδόχου εταιρείας ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε., µέχρι την 30-08-2012. 

20. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-09-2011 δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών 
στο ∆.∆. Ανθούσας», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

21. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό δίκτυο περιοχής Ριζοβουνίου 
∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

22. Έγκριση µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Θ. Καλογιάννη, στην Αθήνα, 
προκειµένου να παραστεί σε ηµερίδα του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., µε θέµα «Ανάπτυξη της Αγοράς 
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Βιοαερίου στην Ελλάδα – Παρούσα Κατάσταση και Προοπτικές» και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

23. Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

24. Έγκριση δαπάνης για τις επισκευές του αντλητικού συγκροτήµατος δύο αντλιών µετάγγισης νερού 
στη λίµνη Παµβώτιδα. 

25. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Ύδρευση Τ.∆. ∆ήµου Παµβώτιδας (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕΕ». 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Γυµναστικής) στο Γυµνάσιο Γαρδικίου», 
αναδόχου ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε., µέχρι την 30-08-2012.  

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

28. ∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, Α) 
κατά την δικάσιµο της 21-11-2012  και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 18-
08-2011 (µε αριθµ. καταθ. 6849/2011) αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων 
Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της µε αριθµ. πρωτ. 51469/3350/05-
08-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία χορηγήθηκε άδεια διαθέσεως 
στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη 
θέση Ελληνικό της Τ.Κ. Ελληνικού του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και Β) για 
τη συζήτηση της από 18-08-2011 (µε αριθµ. καταθ. 600/2011) αίτησης αναστολής κατά της 
ανωτέρω Πράξεως, η οποία υποβλήθηκε µε την αίτηση ακύρωσης. 

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

1. Έγκριση δαπάνης ποσού € 40.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο 
όνοµα της Μαίρης Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειµένου να καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το 
δίµηνο Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου  2011. 

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

3. Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Ζίτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, µε δικές του διαδικασίες, για το έτος 2012. 

4. Έγκριση µετακίνησης του θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση και του κ. Χρήστου 
Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 16 έως 17-10-2011, για τη 
συµµετοχή τους σε σύσκεψη στην ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆, για την αξιολόγηση των προτάσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 04-10-2011 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. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων ενός 
µηχανήµατος και τριών οχηµάτων της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. τα οποία ανήκουν στην Π.Ε. 
Άρτας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3005/05-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71241/2646/06-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης  ποσού 1011,61€  σε βάρος του  φορέα 072, 
ΚΑΕ 0899 για την πληρωµή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων  ενός (1)  µηχανήµατος και  
τριών (3) οχηµάτων της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε  τα   οποία  ανήκουν  πλέον  στη Π.Ε. Άρτας, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο αριθµ. πρωτ. 3433/27-09-2011 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/811/14-10-2011) 
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Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.011,61 για την πληρωµή των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων  ενός (1)  µηχανήµατος και  τριών (3) οχηµάτων της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε  τα οποία  
ανήκουν  πλέον στην Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε 
βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας): 

α/α Μηχ. Έργου 
/Όχηµα Τύπος Αριθµός κυκλοφ. Ποσό (€) 

1 Βραχιονοφόρο BEDFORD TK-1020 ΚΥ5162ΜΕ 196,44 

2 Φορτηγό FIAT-IVECO A1LDOO/1 ΚΥ9086 296,91 

3 Επιβατικό OPEL ΚΥ7891 189,60 

4 Ηµιφορτηγό FORD VENDLI ΚΥ897 328,66 
 
 

Σύνολο 1011,61 

...................................................................................................................................................... 
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. Κασσής Μιχαήλ, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3005/05-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 71241/2646/06-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το συνηµµένο αριθµ. πρωτ. 3423/27-09-
2011 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχηµα.. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/812/14-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής 
για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 9829 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας): 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε 
την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν 
είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
από καιρικά φαινόµενα, είτε για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό από ανεπιθύµητη βλάστηση, 
απορρίµµατα, µπάζα κ.α. Επιπλέον, η στελέχωση της Υπηρεσίας µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα 
συντελέσει στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων 
και οχηµάτων της. Σηµείωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και 
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 
Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση 
στο Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της 
Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα 
πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της 
συνεργείων ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα 
∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη 
των σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 

..................................................................................................................................................................... 
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. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. ΜΕ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΜΕ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΗ € 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτωτής Λάδι 20L, γράσο 5kg 200,00 

2 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτωτής Επισκευή εµπρός ελαστικού 65,00 

3 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Αd Blue 10L, απιονισµένο νερό 
4L, καθαριστικό παρµπρίζ, 
πλύσιµο 

100,00 

4 ΚΗΙ 7980  Φορτηγό 
Αλλαγή λεπίδας µαχαιριού και 
προστατευτικής ταινίας 

450,00 

5 ΚΗΙ 1565     Ηµιφορτηγό Αλλαγή µπαταρίας 105,00 

6 ΚΗΥ 3685 Επιβατικό Αλλαγή κεντρικού διακόπτη 110,00 

7 ΚΗΥ 3685 Επιβατικό Λάδι 1L, παραφλού 1L 15,00 

8 KHI 1570 Επιβατικό Λάδι 1L 10,00 

9 ΚΥ 9086 Φορτηγό Αλλαγή µπαταριών 400,00 

10 ΚΥ  897 Ηµιφορτηγό Επισκευή µίζας 270,00 

11 ΚΥ 5162 Καλαθοφόρο Αλλαγή µπαταρίας 270,00 

  Σύνολο  1.995,00 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3005/05-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71241/2646/06-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως αναφέρονται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/813/14-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΕΦ/ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1723 

Προµήθεια Η/Υ 
λοιπού και 
συναφούς 
εξοπλισµού 

60.000,00 790,00 

Έγκριση δαπάνης για προµήθεια κεφαλών 
για εκτυπωτήHP BUSINESS INKJET 2800 
του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της 
Π.Ε. Άρτας, προµήθεια ανταλλακτικών για το 
φωτ/κό µηχάνηµα KONIKA -MINOLTA του 
∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Άρτας και αγορά 
δικτυακού και λοιπού εξοπλισµού Η/Υ για τις 
ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής της 
Π.Ε. Άρτας.    

072.0899 
Λοιπές ειδικές 
αµοιβές 70.000,00 180,00 

Τεχνικός έλεγχος των ΚΗΙ7969,ΚΗΙ 7980και 
ΚΗΥ 3685 αυτοκινήτων του Τµ. Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας από ΚΤΕΟ. 

072.0841 
∆ηµοσιεύσεις 
γενικά  

20.000,00 196,80 
Έγκριση δαπάνης  δύο δηµοσιεύσεων στην 
εφηµερίδα ΜΑΧΗΤΗΣ για µισθώσεις 
ακινήτων. 

151.0519 
Λοιπές πρόσθετες 
παροχές και 
αποζηµιώσεις 

10.000,00 6000,00 

Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ποσών 
επιµίσθιου και εξόδων κίνησης σύµφωνα µε 
το άρθρο 60 ,παρ.5 του Ν.1943/1991, της 
ιατρού της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν. 
Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας. 

072.0894 
∆ικαστικά – 
συµβολαιογραφικά 
έξοδα 

40.000,00 2660,00 

∆απάνες για µελέτη των εγγράφων 
δικογραφίας, για παράσταση κατά τις 
αναβολές, για σύνταξη υποµνήµατος, παροχή 
νοµικών συµβουλών 

072.1111 

Προµήθεια 
χαρτιού γραφικών 
ειδών και λοιπών 
συναφών υλικών 

80.000,00 534,50 

Έγκριση δαπάνης για εκτύπωση καρτών του 
κ. Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και την 
προµήθεια σφραγίδων εφορευτικής 
επιτροπής για τη διενέργεια των 
επαναληπτικών εκλογών στις 2 Οκτωβρίου 
2011 στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων της 
Π.Ε. Άρτας.  

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

30.000.00 65,00 
Έγκριση δαπάνης για πλύσιµο του ΚΗΙ 7969 
φορτηγού αυτοκινήτου του Τµήµατος Πολ. 
Προστασίας της Π.Ε.Άρτας . 

072.0879 Λοιπές αµοιβές 40.000,00 
                                                                                                                                                                                                       

1.389,09 

Έγκριση δαπάνης µε Φ.Π.Α. και ανάθεση 
εργασιών στην εταιρεία «VASILAKHS 
SECURITΥ» που υπέβαλλε την χαµηλότερη 
µεταξύ τριών προσφορών .Αφορά την 
εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού στις 
εγκαταστάσεις της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. οι οποίες 
ανήκουν στο Τµ. Πολιτικής Προστασίας  
της Π.Ε. Άρτας.   

ΣΥΝΟΛΟ 350.000,00 11.815,39  

..................................................................................................................................................... 
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. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - 
Ι.Χ.- Αστικό και Υπεραστικό  ΚΤΕΛ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3005/05-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71241/2646/06-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι τα δροµολόγια για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Άρτας  για το σχολικό έτος 2009-2010, ανατεθήκαν βάσει 
της αριθµ. 191/09-09-2009 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού της Ν.Α. Άρτας, την αριθµ. 3822/10-
09-2010 απόφαση του Νοµάρχη Άρτας αναφορικά µε την αναπροσαρµογή συµβάσεων και νέες 
αναθέσεις µεταφοράς µαθητών και την αριθµ. 2/22/27-01-2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά µε την έγκριση παράτασης ισχύος όλων των συµβάσεων 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Α/θµιας & ∆/θµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας που ίσχυαν την 
30-12-2010 για το χρονικό διάστηµα από 25-01-2011 έως 30-06-2011. Με την αριθµ. 15/60/29-08-
2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, δόθηκε παράταση όλων των υφιστάµενων 
συµβάσεων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µέχρι 31-12-
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2011, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην αριθµ. 39/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., για την 
εξυπηρέτηση της ανάγκης µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία και σχολικές µονάδες Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης, όπως έχουν διαµορφωθεί µετά από συνενώσεις που έχουν γίνει και για τις 
αντίστοιχες διαδροµές, που κατά προσαρµογή, προκύπτουν από τα ως άνω δεδοµένα, για τη 
µεταφορά των µαθητών σε αυτές. Η αριθµ. 46/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. όριζε ότι οι συµβάσεις 
παρατείνονται µε τους ίδιους όρους και κόστος µικρότερο εκείνων που έληξαν το οποίο 
διαµορφώνεται δε µετά από διαπραγµάτευση. Για τα ΙΧ ορίστηκε µείωση στο 10%, για τα 
Υπεραστικά – Αστικά – ΤΑΞΙ του νοµού Άρτας στο 3% καθώς και 3% για τα ∆.Χ. Λεωφορεία του 
Μάνδαλου N.-Τσωνου X. O.E. Όπως κάθε σχολική χρονιά έτσι και φέτος µε σχετικές αποφάσεις 
του Υπουργείου Παιδείας, συγχωνεύτηκαν-καταργήθηκαν πολλές σχολικές µονάδες, πολλά από 
τα υφιστάµενα δροµολόγια-τροποποιήθηκαν – αναπροσαρµόσθηκαν, προς εξυπηρέτηση των 
µαθητών που έχρηζαν µεταφοράς, σε ορισµένα έγινε αντικατάσταση του µεταφορέα µετά από 
παρσίτηση των παλιών, κάποια καταργήθηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις δηµιουργήθηκαν-
ανατέθηκαν νέα δροµολόγια. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται: Α) την έγκριση 
ανάθεσης των νέων δροµολογίων που δηµιουργήθηκαν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες 
µεταφοράς µαθητών και περιλαµβάνονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, Β) τις 
τροποποιήσεις – αναπροσαρµογές - αντικαταστάσεις µεταφορέων, των υφιστάµενων 
δροµολογίων, σύµφωνα µε τους συνηµµένους στην εισήγηση πίνακες, Γ) τις τροποποιήσεις όλων 
των υφιστάµενων συµβάσεων όσων αφορά τη µείωση της ηµερήσιας αποζηµίωσης κατά 3% ή 
10%, την προσθήκη ή διαγραφή σχολείων την αυξοµείωση των µαθητών, το χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης και την µεταβολή των στοιχείων του ∆ήµου ήτοι άρθρο 1ο και άρθρο 2ο των 
συµβάσεων και ∆) σε περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες την δυνατότητα ένταξης των 
µαθητών αυτών που χρήζουν µεταφοράς, όπου αυτό είναι εφικτό, σε δροµολόγια που ήδη 
εκτελούνται καθώς και τη δυνατότητα σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 46/2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
της ενεργοποίησης της διαδικασίας του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-2011 (ΦΕΚ  1701 
Β΄/01-08-2011), σύµφωνα µε την οποία αν η µεταφορά των µαθητών είναι αδύνατη ή κρίνεται 
οικονοµικά ασύµφορη, στους δικαιούχους µαθητές να καταβάλλονται τα επιδόµατα από τους 
οικείους δήµους (στα όρια του οποίου ανήκει το σχολείο). Επίσης σηµειώνεται ότι η δαπάνη για τη 
µεταφορά µαθητών θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας) στον ειδικό φορέα 191/0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θµια 
Εκπαίδευση αντίστοιχα.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/814/14-10-2011) 

Α. Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 31-12-2011, που προέκυψαν από τη συγχώνευση-
κατάργηση σχολικών µονάδων, την κατάργηση δροµολογίων, την παραίτηση παλαιών 
µεταφορέων κλπ, την ανάθεση των νέων δροµολογίων στους µεταφορείς (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ), 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, µε ηµερήσιο κόστος το οποίο θα ανέλθει στα 
1.418,40 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) 
ΕΦ191 ΚΑΕ0821 για την Α/βάθµια Εκπαίδευση και ΕΦ 192 ΚΑΕ 0821 για την Β/βάθµια 
Εκπαίδευση, ως εξής:  

ΤΟΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ  
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1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Α ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 1 ΜΑΝΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  41,71 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 

7220 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ 

Α ΑΜΠΕΛΙΑ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ  

4 ΒΕΡΓΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

18,91 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7204 

5ο ∆ΗΜ. ΑΡΤΑΣ  Α 

ΠΛΗΣΙΟΙ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ 
& ΜΙΑ ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.1 
ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 
Γ/ΣΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ 

5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  

36,86 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7299 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ  

Α ΠΛΗΣΙΟΥΣ  4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  

17,94 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7299 

∆ΗΜ.ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ Α ΣΥΚΙΕΣ  6 ΜΑΛΤΕΖΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ  24,25 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ  ΤΑΖ 

7313 

ΝΗΠΙΑΓ.&∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

Α ΑΝΘΟΤΟΠΟ-
ΚΟΛΟΜΟ∆ΙΑ 

12 ΠΑΥΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ  

44,13 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7291 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ  Α ΒΟΛΟΙ 3 ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ 
ΑΓΑΠΗ  

27,00 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΒ
3190 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ Α ΡΑΧΗ-ΠΕΡΙΧΩΡΑ 
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 5 ΜΑΛΛΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19,40 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7240 

∆ΗΜ.ΠΕΡ∆ΙΚΟΡΑΧΗΣ Α 

ΧΕΛΩΝΑ-
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΩΝΑΪΙΚ-
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ 

10 ΜΑΛΛΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

75,66 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7240 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  Α ΛΙΜΙΝΗ 3 ΚΑΛΕΣΙΟΥ ΑΙΚ.-

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΗΛ. 17,94 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7312 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Α ΓΡΙΜΠΟΒΟ & 
ΣΚΑΜΝΙΕΣ  

3 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

29,10 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7344 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ Α ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ  5 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 24,25 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7260 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
&ΝΗΠΙΑΓ.ΡΑΜΙΑΣ  

Α 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ-
ΓΕΡΟΒΡΥΣΗ-
ΚΑΜΠΟΣ-
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΜΥΛΟΠΑΠΑΣ  

8 ΘΩΜΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

98,94 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7239 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΜΙΑΣ  Α ΡΩΜΑΝΟΥ 1 ΜΠΟΥΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  31,50 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΑ 

8715 

ΝΗΠ.ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Α ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ-
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 

2 ΜΠΙΚΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

26,10 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΗ 
2480 

∆ΗΜ.ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Α ΣΤΕΝΟ-ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ 
ΜΕΣΟΥΝΤΑ 

3 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

48,60 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΒ 
4359 

∆ΗΜ.ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ Α ΒΙΓΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑΒΛΑ 1 ΤΣΙΤΣΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ  

11,70 € 27/9/2011 ΙΧ  ΜΗΟ 
4203 

∆ΗΜ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ Α 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΕΪΚΑ 
ΜΕΧΡΙ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ 

1 ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 
ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ 26,10 € 27/9/2011 ΙΧ ΝΗΖ 

4911 

∆ΗΜ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ Α ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ-7ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 45 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 98,94 € 12/9/2011 

∆Χ 
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
ΚΤΕΛ 

  

∆ΗΜ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ Α 7ο ∆.Σ. 88 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 73,72 € 12/9/2011 

∆Χ 
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
ΚΤΕΛ 

  

ΚΛ.&ΟΛ.∆ΗΜ.ΚΑΛΑΜΙΑΣ  Α ΡΟΚΚΑ 20 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 63,05 € 12/9/2011 

∆Χ 
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
ΚΤΕΛ 

  

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΥΜΝ.ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Β ΠΕΤΑ-
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4 ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

37,83 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7211 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΥΜΝ.ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ Β 

ΑΝΩ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΒΛΑΧΕΡΝΑ 

3 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  47,53 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 

7257 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΥΜΝ.ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Β ΑΝΤ.ΧΑΒΕΛΑ 
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΚΑΛΑΜΙΑ 

3 ΠΑΠΠΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

41,71 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7212 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΥΜΝ.ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ Β ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΡΤΑΣ 2 ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  32,98 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 

7308 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ



 - 13 - 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΥΜΝ.ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Β 
ΚΟΜΜΕΝΟ-
ΠΕΡΑΝΘΗ-ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ 

5 ΚΕΦΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

65,96 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ  ΤΑΖ 
7248 

Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ  Β 

ΒΑΤΑΤΣΙ-ΣΤΑΣΗ 
ΓΚΟΡΤΣΟΥΛΑ 
&ΓΕΡΟΒΡΥΣΗ-
ΚΑΜΠΟΣ-ΡΑΜΙΑ 

5 ΘΩΜΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 43,65 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ  ΤΑΖ 

7239 

ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Β ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

64,99 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7207 

ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Β 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΜΕΛΑΤΩΝ-
∆ΙΑΣΕΛΛΟ-ΚΛΕΙΣΤΟ 

3 ΜΑΝΟΣ 
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ  

53,35 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7213 

ΕΠΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Β ΦΙΛΟΘΕΗ-ΠΕΤΡΑ-
ΣΤΕΦΑΝΗ 

2 
ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
∆ΗΜ.-ΜΠΑΛΑΦΑΣ 
ΘΕΟ∆. 

32,98 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7261 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΥΜΝ.ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Β ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ 9 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 40,74 € 12/9/2011 

∆Χ 
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
ΚΤΕΛ 

  

Γ/ΣΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  Β 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-
ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ 
∆ΙΑΣΤ.ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΦΙΛΟΘΕΗ 

30 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ 

100,88 € 12/9/2011 

∆Χ 
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
ΚΤΕΛ 

  

 

Β.  Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 31-12-2011, τις τροποποιήσεις – αναπροσαρµογές – 
αντικαταστάσεις µεταφορέων (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ) των υφιστάµενων δροµολογίων, που 
προέκυψαν από τη συγχώνευση-κατάργηση σχολικών µονάδων, την κατάργηση δροµολογίων, 
την παραίτηση παλαιών µεταφορέων κλπ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, 
µε ηµερήσιο κόστος το οποίο θα ανέλθει στα 1.332,42 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) ΕΦ191 ΚΑΕ0821 για την Α/βάθµια 
Εκπαίδευση και ΕΦ 192 ΚΑΕ 0821 για την Β/βάθµια Εκπαίδευση, ως εξής:  
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3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ &3o & 8o 
∆ΗΜ.ΣΧΟΛ.&ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Α ΑΡΤΑ-ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ-
ΣΥΚΕΕΣ 

5 ΠΑΤΣΟΓΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

49,47 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7280 

∆ΗΜ.& ΝΗΠΙΑΓ.ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ Α 

ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟ 
ΜΕΣΟΠ.-ΤΕΡΜΑ 
ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 
ΘΩΜΑΣ  67,90 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 

7277 

∆ΗΜ.ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Α ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΪΚΑ-
ΚΟΥΛΙΑ 4 ΖΑΧΑΡΗΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ  28,80 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΑ 
6212 

∆ΗΜ.ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Α ΣΥΚΙΑ-ΖΥΓΟΣ 
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ  

8 ΚΑΥΚΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

45,00 € 12/9/2011 ΙΧ ΖΖΖ 
7741 

∆ΗΜ.&ΝΗΠΙΑΓ.ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Α 

ΖΥΓΟ 
∆ΙΧΟΜΟΙΡΙΟΥ-
ΠΕΡΑ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ-
ΓΡΟΥΜΠΕΪΚΑ 

5 ΜΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ  31,50 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΑ 

6696 

∆ΗΜ.ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Α ΚΡΙΣΕΛΙΑ-
ΤΖΟΥΒΑΡΕΪΚΑ 4 ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ 

ΝΙΚΟΛΕΤΑ 31,50 € 12/9/2011 ΙΧ ΒΙΚ 
1438 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ
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ΚΛΑΣ.&ΟΛ.∆ΗΜ.&ΝΗΠΙΑΓ.ΓΡΑΜ
ΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Α 

ΖΙΩΡΕΪΚΑ-
ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΜΙΑ-
ΒΛΑΧΙΚΑ-ΧΑΒΑΗ-
ΜΠΑΝΙΩΤΗ 

34 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

85,50 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΒ 
9367 

ΚΛΑΣ.&ΟΛ.∆ΗΜ.ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ Α ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ-
ΕΣΠΕΡΙΣ  

12 ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

56,26 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7287 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΜΙΑΣ  Α 
ΓΡΑΒΙΑ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ-
ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑ-
ΛΕΠΙΑΝΑ 

5 ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

43,20 € 12/9/2011 ΙΧ  ΥΜΒ 
3074 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΨΕΛΗΣ  Α 

ΠΑΛΑΙΟΚΟΠΡΙΑ-
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-
ΠΕΡΙΧΩΡΑ 
ΚΥΨΕΛΗΣ  

7 ΠΟΥΡΝΑΡΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

81,48 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7266 

∆ΗΜ.&ΝΗΠ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ Α 
ΚΑΡΟΥΛΕΣ-
ΑΒΑΡΙΤΣΑ-ΣΑΡΗ 4 

∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  67,50 € 12/9/2011 ΙΧ 

ΙΝΒ 
8925 

∆ΗΜ.&ΝΗΠ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ Α 

ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ-
ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-
ΠΑΛΑΙΟΜΥΡΙ-
ΠΕΡΙΧΩΡΑ 

4 ∆ΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

50,40 € 12/9/2011 ΙΧ ΙΝΒ 
8926 

5ο &6ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ  Α ΜΕΓΑΡΧΗ 8 ΘΕΟ∆ΩΡΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ 58,50 € 12/9/2011 ΙΧ    

ΚΛΑΣΙΚΟ & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Α ΑΠΟΜΕΡΟ-ΜΥΤΙΚΑ-
ΨΑΘΟΤΟΠΙ 

5 ∆ΡΑΓΑΤΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  

39,77€ 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7306 

Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 
&∆ΗΜ.ΜΗΛΙΑΝΩΝ-
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Α-
Β 

ΑΛΩΝΙΑ-ΜΗΛΙΑΝΑ-
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ 4 ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ 76,50 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΕ 
9394 

∆ΗΜ.&Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Α-
Β 

ΑΪ ΛΙΑΣ 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ-
ΒΑΡΚΑ-ΣΕΣΗ 

4 ΤΣΑΟΥΣΗΣ 
ΘΩΜΑΣ  

65,96 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7275 

∆ΗΜ.&Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Α-
Β 

ΑΣΦΑΚΕΡΟ 
ΒΕΛΕΝΤΖΙΚΟΥ 

3 ΨΥΛΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

30,60 € 12/9/2011 ΙΧ  ΙΝΒ 
7803 

∆ΗΜ.&Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Α-
Β 

ΛΙΑΞΗΡΑ-
ΒΑΡΒΑΡΕΪΚΑ-
ΣΑΝΕΪΚΑ-ΜΗΛΙΩΤΗ 

8 ΣΙΩΖΟΥ ΙΛΙΑ∆Α 25,20 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΑ 
5431 

∆ΗΜ.&Γ/ΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  Α-
Β 

ΚΥ∆ΩΝΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΣ 3  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ  

38,70 € 12/9/2011  ΙΧ ΑΤΗ 
2947 

∆ΗΜ.&Γ/ΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  

Α-
Β 

ΚΛΗΜΑΤΑ-
ΚΛΑΓΚΕΪΚΑ 

3 ΤΖΙΜΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ  

25,20 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΑ 
1217 

Γ/ΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  

Β ΣΕΣΗ ΒΑΡΚΑ 4 ΤΣΑΟΥΣΗΣ 
ΘΩΜΑΣ  

31,04 € 12/9/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7275 

∆ΗΜ.ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ & Γ/ΣΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

Α-
Β 

ΑΜΠΕΛΙΑ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-
ΑΜΠΕΛΙΑ-
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ 

11 ΝΤΑΒΛΑΝΤΑΝΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

77,40 € 12/9/2011 ΙΧ ΑΤΑ 
6362 

ΕΕΕΕΚ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ Β ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ 
ΑΡΤΑΣ  

4 ΤΣΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ  40,74 € 1/10/2011 ΤΑΞΙ ΤΑΖ 
7247 

Γ/ΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ  

Β 

ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΕΛΑΤΗ-
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ-
ΛΙΤΕΣΗ-ΡΕΤΣΙΑΝΑ-
∆ΙΧΟΜΟΙΡΙ 

22 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 
ΚΤΕΛ 

184,30 € 12/9/2011 
∆.Χ. 
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ ΚΤΕΛ 
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Γ.  Εγκρίνει τις τροποποιήσεις όλων των υφιστάµενων συµβάσεων µεταφοράς όσον αφορά στη 

µείωση της ηµερήσιας αποζηµίωσης κατά 3% ή 10%, την προσθήκη ή διαγραφή σχολείων, την 
αυξοµείωση των µαθητών, το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης και την µεταβολή των στοιχείων του 
∆ήµου. ήτοι άρθρο 1ο και άρθρο 2ο των συµβάσεων αυτών. 

 
∆. Εγκρίνει, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ανάγκες µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 31-12-2011, µε µέριµνα του αρµόδιου 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, να ενταχθούν οι 
µαθητές που χρήζουν µεταφοράς – όπου αυτό είναι εφικτό – σε δροµολόγια που ήδη εκτελούνται, 
άλλως να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 35415/28-07-2011 (ΦΕΚ  1701 
Β΄/01-08-2011), βάσει της αριθµ. 46/2011 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., σύµφωνα µε την οποία αν η 
µεταφορά των µαθητών είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονοµικά ασύµφορη, στους δικαιούχους 
µαθητές να καταβάλλονται τα επιδόµατα από τους οικείους δήµους (στα όρια του οποίου ανήκει 
το σχολείο). 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Τζουµάκα, υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων 
της Π.Ε. Άρτας και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του στο 3ο 
Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 21 έως 23-10-
2011. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 71607/765/06-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72037/2658/07-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Κων/νου 
Τζουµάκα, υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων στην Αθήνα, προκειµένου να 
παρευρεθεί στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού , καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων 
δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/815/14-10-2011) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Κων/νου Τζουµάκα, υπαλλήλου του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, στην 
Αθήνα, προκειµένου να παρευρεθεί στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, που διοργανώνεται 
από 21 έως 23-10-2011 (αναχώρηση την 20-10-2011), καθώς και τη δαπάνη ποσού 350,00 € 
για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης, διαµονής 
ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711).   
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 21-09-2011 επαναληπτικής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Καθαρισµός τάφρων και 
διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 20/521/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθµ. 25/690/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία ορίσθηκε η 21η Σεπτεµβρίου 2011, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, επειδή η διενεργηθείσα την 06-09-2011 δηµοπρασία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το 
από 06-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.  
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9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3580/05-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71245/2647/06-10-2011 στον φάκελο 
10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 29-09-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 16-
09-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση εβδοµήντα δύο επί τοις εκατό 
(72,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 29.692,47 €, µε 
απρόβλεπτα 34.146,34 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 42.000,00 € και 
δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/816/14-10-2011) 

− Την έγκριση του από 29-09-2011 Πρακτικού της Επιτροπής της επαναληπτικής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 21-09-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 121.951,22 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 150.000,00 € κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε∆Ε, που 
προσέφερε έκπτωση εβδοµήντα δύο επί τοις εκατό (72,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 29.692,47 €, µε απρόβλεπτα 34.146,34 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 42.000,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (72,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 29-09-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
25/690/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι δυνατό η 
Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται πριν τις 
δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και εισηγήθηκε να οργανώσει η 
Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε ειδικευµένο προσωπικό και τα 
κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα 
έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

....................................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Κατακύρωση αποτελέσµατος του από 20-09-2011 πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – 
γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – γέφυρα Κονδύλη», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.   

7. Την αριθµ. 24/673/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του έργου του θέµατος, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 2962/31-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3581/05-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71260/2648/06-10-2011 στον φάκελο 
10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 29-09-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
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διενεργήθηκε την 20-09-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε που είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τριάντα επτά επί τοις εκατό 
(37,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 13.358,90 €, µε 
απρόβλεπτα 15.362,73 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 18.900,00 € και 
δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/817/14-10-2011) 

− Την έγκριση του από 29-09-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 20-09-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε 
ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε, που προσέφερε έκπτωση τριάντα επτά 
επί τοις εκατό (37,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
13.358,90 €, µε απρόβλεπτα 15.362,73 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
18.900,00 € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (37,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 29-09-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη 
σχετική, αριθµ. 24/673/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας την 
αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και 
την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στη σχετική, αριθµ. 24/673/01-09-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών 
εργασιών, εποµένως πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

  3. Καττής Νικόλαος,  
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ



 - 22 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 27-09-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Οριζόντια και κατακόρυφη 
σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη 
σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 24/646/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 3612/17-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71993/2656/07-10-2011 στον 
φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 04-10-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 27-09-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ ΟΕ που είναι ο απόλυτος µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση πενήντα εννιά επί τοις εκατό (59,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 28.679,09 €, µε απρόβλεπτα 32.980,95 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 41.000,01  € και δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/818/14-10-2011) 

− Την έγκριση του από 04-10-2011 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 27-09-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
80.441,33 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 € κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», που 
προσέφερε έκπτωση πενήντα εννιά επί τοις εκατό (59,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 28.679,09 €, µε απρόβλεπτα 32.980,95 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 41.000,01 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (59,00%) είναι συµφέρουσα, 
ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 04-10-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου. 

................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Κατακύρωση αποτελέσµατος του από 27-09-2011 πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισµού € 
60.000,00 µε ΦΠΑ.   

7. Την αριθµ. 25/691/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του έργου του θέµατος, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 3092/07-09-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
3679/11-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72938/2675/11-10-2011 στον φάκελο 
10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 04-10-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
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διενεργήθηκε την 27-09-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 
και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε∆Ε που είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα εννιά επί τοις εκατό 
(49,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
19.596,35 €, µε απρόβλεπτα 22.535,80 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 32.860,20  € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε 
ένσταση.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/819/14-10-2011) 

− Την έγκριση του από 04-10-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 27-09-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε∆Ε που είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
σαράντα εννιά επί τοις εκατό (49,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 19.596,35 €, µε απρόβλεπτα 22.535,80 € και συνολική 
δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 32.860,20  € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (49,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 04-10-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη 
σχετική, αριθµ. 25/691/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας την 
αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και 
την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στη σχετική, αριθµ. 25/691/09-09-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών 
εργασιών, εποµένως πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

  3. Καττής Νικόλαος,  
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου 
πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή τεχνικών 
έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3696/11-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73100/2711/11-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
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εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 81.297,54 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 
176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/820/14-10-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, έτους 2011, µε τίτλο «Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και 
στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 81.297,54 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ € 100.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3696/11-10-2011 εισήγηση 
της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
......................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση δαπάνης µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, (εκσκαφέας-
φορτηγό µέχρι 20 tn χορτοκοπτικό) σύµφωνα µε την αριθµ. 3488/29-09-2011 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για το καθαρισµό ερεισµάτων δρόµων, παρακείµενων τάφρων 
πινακίδων σήµανσης Π.Ε Άρτας, από θάµνους χόρτα κλπ και αποµάκρυνση αυτών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την αριθµ. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για το 
έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  

9. Την αριθµ. 3488/29-09-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (αντίγραφο συνηµµένο 
στην κατωτέρω εισήγηση του Τµ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας), περί έγκρισης µίσθωσης 
από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας- Φορτωτής - 
Φορτηγό µέχρι 20 tn) για τον καθαρισµό ερεισµάτων δρόµων πεδινού δικτύου της Π.Ε. Άρτας από 
θάµνους, χόρτα κ.λ.π  και αποµάκρυνση των προϊόντων και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Άρτας δεν 
διαθέτει κατάλληλο µηχάνηµα και η ύπαρξη της ανεπιθύµητης βλάστησης στα ερείσµατα - 
τάφρους οδικού δικτύου εγκυµονεί κινδύνους οδικών ατυχηµάτων και πληµµυρικών φαινοµένων. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3608/07-10-2011 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72495/2663/10-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων µε ωριαία 
αποζηµίωση σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εισήγησης και µέχρι του ποσού των 6.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα 
συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση 
ασφαλείας. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ έτους 2011 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Φορέας 071 ΚΑ 9452 Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/821/14-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων (εκσκαφέας, φορτηγό µέχρι 20 tn, 
χορτοκοπτικό), µε ωριαία αποζηµίωση όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, και 
µέχρι του ποσού των € 6.000,00 µε ΦΠΑ, για την εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισµό ερεισµάτων 
δρόµων, παρακείµενων τάφρων πινακίδων σήµανσης Π.Ε Άρτας, από θάµνους χόρτα κλπ και 
αποµάκρυνση αυτών, σύµφωνα µε την αριθµ. 3488/29-09-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας περί έγκρισης µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικών µηχανηµάτων 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, για τον καθαρισµό ερεισµάτων δρόµων πεδινού δικτύου της Π.Ε. 
Άρτας από θάµνους, χόρτα κ.λ.π και αποµάκρυνση των προϊόντων και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Άρτας 
δεν διαθέτει κατάλληλο µηχάνηµα και η ύπαρξη της ανεπιθύµητης βλάστησης στα ερείσµατα - 
τάφρους οδικού δικτύου εγκυµονεί κινδύνους οδικών ατυχηµάτων και πληµµυρικών φαινοµένων: 

α/α Ονοµατεπώνυµο Αρ. κυκλ. Είδος Ώρες 
εργασίας 

1 Λιόλιος Χρήστος ΜΕ 40021 Εκσκαφέας 48 

2 Λιόλιος Χρήστος ΑΤΗ 6701 Φορτηγό έως 20ton 15 

3 Γείτονας Ευάγγελος ΜΕ 113661 Xορτοκοπτικό 20 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε Άρτας, έτους 2011 (Κατηγορία 
Εγγειοβελτιωτικά, Φορέας 071 ΚΑ 9452 Α) και στην τιµή περιλαµβάνονται  η αποζηµίωση για τους 
χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και κάθε 
ασφαλιστική δαπάνη ως και η σήµανση ασφαλείας. 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», έχει καταθέσει συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό 
µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, κατά τη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της 
Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα 
πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της 
συνεργείων στελεχωµένων µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, 
ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης  
Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων και µέτρων. 
.................................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη κτηµατολογίου 
κατασκευής γέφυρας επί του ποταµού Βωβού προ Κόπραινας, της Π.Ε Άρτας.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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, 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. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες υπαίθρου και 
γραφείου για την σύνταξη κτηµατολογίου κατασκευής γέφυρας µετά των προσβάσεων 
αυτής επί του ποταµού Βωβού προ Κόπραινας», προϋπολογισµού € 5.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3647/10-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73314/2714/12-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι προκειµένου να προωθηθεί το έργο «Κατασκευή 
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γέφυρας επί του ποταµού Βωβού προ Κόπραινας», για ένταξη στο ΕΣΠΑ, για το οποίο 
υπάρχει πλήρης οριστική µελέτη, συνταχθείσα από ιδιωτικό µελετητικό γραφείο, πρέπει 
να γίνει το κτηµατολόγιο για να προχωρήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης, ώστε το έργο 
να αποκτήσει ωριµότητα. Περιλήφθηκε προς τούτο στο Πρόγραµµα ΚΑΠ το έργο 
«Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη κτηµατολογίου κατασκευής γέφυρας 
µετά των προσβάσεων αυτής επί του ποταµού Βωβού προ Κόπραινας», 
προϋπολογισµού € 5.000,00 µε ΦΠΑ. Η ∆/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Άρτας εκτίµησε 
την δαπάνη των εργασιών αυτών στο ποσό των € 6.475,78 σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
µελέτης και µε τις αµοιβές που ισχύουν για τις τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου και 
γραφείου για την σύνταξη κτηµατολογίου µετά του πίνακα των φερόµενων ιδιοκτησιών. Ο 
Τοπογράφος Μηχανικός Αλέξανδρος Τσώλης, ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη 
εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, και δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές 
άµεσα, µε αµοιβή € 5.000,00 µε ΦΠΑ, όσο η εγκεκριµένη πίστωση του οµώνυµου έργου 
των ΚΑΠ 2011. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση ανάθεσης των εργασιών αυτών στον 
ως άνω µηχχανικό. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/822/14-10-2011) 

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη 
κτηµατολογίου κατασκευής γέφυρας µετά των προσβάσεων αυτής επί του ποταµού Βωβού 
προ Κόπραινας της Π.Ε. Άρτας, στον Τοπογράφο Μηχανικό Αλέξανδρο Τσώλη, ο οποίος 
διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, και επί πλέον δέχεται να 
εκτελέσει τις εργασίες αυτές άµεσα, Μακεδονίας και µε τίµηµα για το σύνολο των 
παρεχοµένων υπηρεσιών € 5.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας έτους 2011, µε τίτλο «Εργασίες 
υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη κτηµατολογίου κατασκευής γέφυρας µετά των 
προσβάσεων αυτής επί του ποταµού Βωβού προ Κόπραινας», προϋπολογισµού € 5.000,00 
µε ΦΠΑ. 

Εγκρίνει την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Άρτας) και του Αλέξανδρου Τσώλη, Τοπογράφου Μηχανικού, για την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών υπαίθρου και γραφείου, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄αυτό. 
......................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, από 22 έως 23-10-
2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 73104/770/11-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73315/2715/12-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, στην Αθήνα, προκειµένου να παρευρεθεί στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού , 
καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/823/14-10-2011) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, από 
22 έως 23-10-2011, προκειµένου να παρευρεθεί στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού, καθώς 
και τη δαπάνη ποσού 300,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης 
(δαπάνες µετακίνησης, διαµονής ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716).  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση µετάβασης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του υπαλλήλου του 
Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Νικόλαου Μπατζιά, στην παρουσίαση 
του όγδοου θεµατικού σεµιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα 
πραγµατοποιηθεί στο AVEIRO της Πορτογαλίας, από 24-10-2011 έως 30-10-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70522/3677/04-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 70608/2636/04-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ύψους 1.150,00 Ευρώ, για την πληρωµή εξόδων 
διαµονής του Νικόλαου Μπατζιά, µόνιµου υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής στο 
AVEIRO  της Πορτογαλίας για τη συµµετοχή του στο δέκατο θεµατικό σεµινάριο του 
έργου « Misrar» “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns” - 
«’Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, το 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 24-10-2011 έως και 30-10-2011 στο AVEIRO  της 
Πορτογαλίας. Η προκαλούµενη  δαπάνη  θα  βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας 
δαπανών «ACCOMODATION» - ∆ιαµονή - του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. 
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έργου «Misrar», µε αριθµό έγκρισης του προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 .Η δαπάνη 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/824/14-10-2011) 

A. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νικολάου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, από 24-10-2011 έως 30-10-2011 στο 
AVEIRO της Πορτογαλίας, για τη συµµετοχή του στην παρουσίαση του δέκατου 
θεµατικού σεµιναρίου του έργου  Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European 
Regions and Towns” («Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και 
πόλεις») της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική 
Συνεργασία, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) συµµετέχει ως εταίρος 
σύµφωνα µε την αριθµ. 25/2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Θεσπρωτίας. 

B. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.150,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου (το κόστος 
µεταφοράς – διαµονής  υπολογίζεται σε περίπου € 810,00 ενώ το κόστος ηµερήσιας 
αποζηµίωσης σε € 340,00) , η οποία θα  βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών 
«TRAVEL AND ACCOMODATION» (Ταξίδια και ∆ιαµονή) του συγχρηµατοδοτούµενου 
από την Ε.Ε. έργου «Misrar», µε αριθµό έγκρισης του προγράµµατος 0763R2/12-03-
2010 και τις πιστώσεις του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε, όπως και 
σε προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα 
την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης σηµείωσε ότι 
πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των 
συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι 
τώρα δεν έχει γίνει.  

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση µετάβασης και σχετικές δαπάνες, του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιωάννη Κίτσιου, Γεωπόνου, για τη 
συµµετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα το νέο Πληροφοριακό Σύστηµα 
του ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, που διοργανώνεται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στην Αθήνα, από 25 έως 27-10-2011. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 τµήµατος Ποιοτικού Ελέγχου και Φυτ/κου Ελέγχου της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτιας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 7370/11-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72942/2676/11-10-2011 
στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης 
του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
Ιωάννη Κίτσιου, Γεωπόνου, για τη συµµετοχή του στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα το 
νέο Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, που 
διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στην Αθήνα, καθώς 
και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/825/14-10-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ιωάννη Κίτσιου, Γεωπόνου, στην Αθήνα, από 25 έως 27-10-2011, 
προκειµένου να συµµετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα µε θέµα το νέο Πληροφοριακό 
Σύστηµα του ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης, που διοργανώνεται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, καθώς και τη δαπάνη ποσού 300,00 € για την 
κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας) (Ε.Φ. 291, 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. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
70567/2361/04-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70688/2637/04-10-2011 στον 
φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για 
εργασίες συντήρησης – επισκευής και προµήθειας ανταλλακτικών, για τα µηχανήµατα και 
οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/826/14-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως 
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αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, ΚΑΕ 
1321 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας): 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 7370 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 
Αντικατάσταση στεγανών µπουκαλών, σετ 
εγκεφάλου τιµονιού, σετ αντλίας υδραυλικού 
- Εργασία - αντικατάσταση πίσω παρµπρίζ 

1.550,00 € 

2 9957 ΦΟΡΤΗΓΟ Μπαταρίες (2) + Επισκευή ελαστικού 550,00 € 

3 7366 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 

Φίλτρο πετρελαίου, λαδιού µηχανής, 
υδραυλικού, αέρος εξωτ.- εσωτ., σασµάν + 
Κόλληµα τράπεζας - χειρόφρενο - αλλαγή 
σωλήνα πιέσεως - αλλαγή χειριστηρίου 

1.050,00 € 

4 7368 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ Φίλτρα υδραυλικού συστήµατος 400,00 € 

5 7364 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ Μπαταρίες (2)  600,00 € 

6 7370 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ Φόρτιση µπαταριών 30,00 € 

7 3880 ΟΧΗΜΑ 
Μπαταρία - Περιοδικό σέρβις - Γενικός 
έλεγχος οχήµατος 

1.050,00 € 

8 9924 ΟΧΗΜΑ Περιοδικό Σέρβις - Έλεγχος αυτοκινήτου 550,00 € 

9 109524 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 

Προµήθεια και τοποθέτηση λαµών 
µαχαιριού, επισκευή πολλαπλής και 
βάκτρου, ηλεκτρολογικός έλεγχος και 
φίλτρα αέρος εξωτ. - εσωτ., υδραυλικό 
πίεσης, υδραθλικό επίστρ. µε πατούρ, 
πετρελαίου, προ-φίλτρο πετρελαίου, λαδιού 
µηχανής και σασµάν 

2.600,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 8.380,00 € 

 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι ψηφίζουν 
ΛΕΥΚΟ, στα πλαίσια της συνολικής τους τοποθέτησης και αντιµετώπισης του θέµατος και 
στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα σηµείωσαν ότι για τις συγκεκριµένες 
δαπάνες πρέπει η εισήγηση της Υπηρεσίας να είναι τεκµηριωµένη, και παρέπεµψαν στην 
τοποθέτησή τους στη σχετική µε δαπάνες συντήρησης µηχανηµάτων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, απόφαση της Ο.Ε. (αριθµ. 14/327/26-05-2011), η οποία έχει ως εξής και 
ισχύει και για το συγκεκριµένο θέµα:  

«∆εν µπορούµε να εγκρίνουµε τις συγκεκριµένες δαπάνες, έτσι όπως έρχεται το θέµα – 
ελλιπές – ως προς την τεκµηρίωσή του καθότι δεν υπάρχει:  
1. βεβαίωση από το βιβλίο συµβάντων (πως, πότε, µε ευθύνη ποιου χειριστή και στη 

διάρκεια ποιας εργασίας προκλήθηκαν αυτές οι βλάβες στα συγκεκριµένα οχήµατα) 
2. βεβαίωση από τον προϊστάµενο της συγκεκριµένης εργασίας 
3. βεβαίωση από την αρµόδια τριµελή επιτροπή η οποία θα πιστοποιεί τις βλάβες, 

ιδιαίτερα, όταν το ύψος της απαιτούµενης δαπάνης ανέρχεται στα ποσά τα οποία 
αναφέρονται στο διαβιβαστικό». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη 
φορά, κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της 
συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση 
ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για 
την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό από ανεπιθύµητη βλάστηση, απορρίµµατα, µπάζα 
κ.α. Επιπλέον, η στελέχωση της Υπηρεσίας µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων 
και οχηµάτων της. Σηµείωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική 
και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ



 - 40 - 

προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», 
κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 
απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση της 
Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, 
αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων 
ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα 
∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη 
για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 71996/3747/10-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 
72496/2664/10-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στην εισήγηση . 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/827/14-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ήτοι:  
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1. ∆απάνη ποσού 850,00 € µε ΦΠΑ που αφορά στην ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων 
στα κτίρια, του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας και της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 0851).   

2. ∆απάνη ποσού 750,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στη συντήρηση καλοριφέρ (λέβητες) στα 
κτίρια, του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας (2), του ΚΤΕΟ, της ∆/νσης Α΄/θµιας 
Εκπαίδευσης και της ∆/νσης Β΄/θµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ 
0851). 

3. ∆απάνη ποσού περίπου 2.200,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά τη διαπίστευση και τα έξοδα 
µεταφοράς εργαστηριακών οργάνων, για τον λόγο ότι τα όργανα αυτά πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένα, προκειµένου το Τµήµα Εργαστηρίων της Π.Ε. Θεσπρωτίας να µπορεί να 
προβεί σε εργαστηριακούς ελέγχους (Φορέας 072 ΚΑΕ 0899), σύµφωνα µε το 
συνηµµένο στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 71490/1722/06-10-2011 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων 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. Κασσής Μιχαήλ, 
 

            8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ 
ΑΤΤΛΒΕΕ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71920/1729/07-10-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71994/2657/07-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ µε 
ποσοστό 78,90% και συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους 21,10% µε αρχικό 
προϋπολογισµό € 3.280.000,00. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συµπεριλάβει 
αυξοµειώσεις ποσοτήτων των κεφαλαίων των εργασιών των χωµατουργικών, των 
σκυροδεµάτων και των µονώσεων του κτιρίου, οι οποίες προέκυψαν κατά τη σύνταξη 
των επιµετρήσεων του έργου .Συγκεκριµένα κατά την εκσκαφή διαπιστώθηκε η υψηλή 
υδροφορία του οικοπέδου η οποί ήταν αδύνατη να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της 
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γεωτεχνικής µελέτης λόγω µη µόνιµης εγκατάστασης σταθµηµέτρων (σένσορες 
καταγραφικοί) ύψους υδροφόρου ορίζοντα και απαιτήθει η κατασκευή εξυγιαντικών 
στρώσεων και στεγανωτικών µονώσεων του υπογείου χώρου. Η αύξηση της δαπάνης 
των εργασιών µε το Ε.Ο. είναι 45.488,42 € και καλύπτεται από τα απρόβλεπτα του 
προϋπολογισµού του έργου (αρχική δαπάνη απρόβλεπτων 177.974,73 και µετά τον 1ο 
ΑΠΕ 132.486,31). Η συνολική δαπάνη εργασιών µε τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση 
παραµένει στο εγκεκριµένο ποσό του προϋπολογισµού σύµβασης του έργου ήτοι 
1.443.768,92€  Η δαπάνη του ΦΠΑ λόγω αύξησης σε 23% από 21% διαφοροποιείται 
κατά 28.875,38 € τροποποιώντας έτσι την συνολική δαπάνη του έργου κατά το ανωτέρω 
ποσό 28.875,38 λόγω αύξησης ΦΠΑ σε 1.775.835,77 € αντί του εγκεκριµένου 
1.746.960,39-€. Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. 
πρωτ. 2967/08-08-2011 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την  
Τροποποίηση Σύµβασης του ανωτέρω έργου, όπως περιγράφεται στον 1ο ΑΠΕ και το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του 1ου 
ΑΠΕ µε το αριθµ. 4/26-09-2011 (θέµα 12ο) Πρακτικό του, τα οποία επισυνάπτονται στην 
εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/828/14-10-2011) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας µε τίτλο 
«Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου 
εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/08 και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το 
αριθµ. 4/26-09-2011 (θέµα 12ο) Πρακτικό του, ενώ η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 2967/08-08-2011 έγγραφό της, διατύπωσε τη 
σύµφωνη γνώµη της για την  Τροποποίηση Σύµβασης του ανωτέρω έργου, όπως 
περιγράφεται στον 1ο ΑΠΕ.  

Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 1.775.835,77 αντί του εγκεκριµένου € 1.746.960,39 
(ήτοι µε υπέρβαση κατά € 28.875,38), λόγω αύξησης του ΦΠΑ από 21% σε 23%, ενώ η 
συνολική δαπάνη εργασιών µε τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση παραµένει στο 
εγκεκριµένο ποσό του προϋπολογισµού σύµβασης του έργου ήτοι € 1.443.768,92. 
......................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ



 - 45 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή Σχολικού κτιρίου τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο 
χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Συβότων», αναδόχου εταιρείας ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε., µέχρι 
την 30-08-2012. 

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». 

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 Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64245/1557/11-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73131/11-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται 
από πιστώσεις του ΟΣΚ, µε την από 13.09.2011 αίτηση του, ζητά παράταση της 
προθεσµίας περαίωσής του, µέχρι 30.09.2012. Η Υπηρεσία, επειδή οι αναφερόµενοι από 
τον Ανάδοχο λόγοι κρίνονται βάσιµοι, εισηγείται την χορήγηση παράτασης συνολικής 
προθεσµίας του έργου του θέµατος µέχρι 30-08-2012 ώστε να παραδοθεί το κτίριο πριν 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση  28/829/14-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή Σχολικού κτιρίου τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο χώρο του 
∆ηµοτικού Σχολείου Συβότων», αναδόχου εταιρείας ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε., µέχρι την 30-08-2012, 
µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ



 - 47 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-09-2011 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στο ∆.∆. Ανθούσας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στο ∆.∆. Ανθούσας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 22/602/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
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Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
51926/2317/28-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 71048/3133/05-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71263/2649/06-10-
2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 27-09-
2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές που 
κατατέθηκαν και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Μπέλλος Γεώργιος του Στέργιου, 
µε έκπτωση 30% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό 
προσφοράς 21.000,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α, το οποίο η Υπηρεσία εκτιµά ότι είναι λογικό 
µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/830/14-10-2011) 

− Την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-09-2011 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στο ∆.∆. Ανθούσας», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε ο Μπέλλος Γεώργιος του Στέργιου, µε έκπτωση 30,00% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 21.000,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική Μπέλλος Γεώργιος του 
Στέργιου, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου και η προσφορά του µειοδότη (30,00%) είναι συµφέρουσα σε σχέση µε τις 
ισχύουσες τιµές, ενώ 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. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό δίκτυο 
περιοχής Ριζοβουνίου ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αριθµ. 16/63/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί Της 
Α’ Τροποποίησης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και αποκατάστασης του 
οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό δίκτυο περιοχής Ριζοβουνίου ∆ήµου 
Ζηρού», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70504/3095/04-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71275/2651/06-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/831/14-10-2011) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και 
αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε τίτλο «Αποκατάσταση 
ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό δίκτυο περιοχής Ριζοβουνίου ∆ήµου Ζηρού», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 70504/3095/04-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

......................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Θ. Καλογιάννη, στην 
Αθήνα, προκειµένου να παραστεί σε ηµερίδα του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., µε θέµα 
«Ανάπτυξη της Αγοράς Βιοαερίου στην Ελλάδα – Παρούσα Κατάσταση και 
Προοπτικές» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 71501/829/06-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71528/2653/06-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. 
Θ. Καλογιάννη, στην Αθήνα, προκειµένου να παραστεί σε ηµερίδα του Υπουργείου 
Π.Ε.Κ.Α., µε θέµα «Ανάπτυξη της Αγοράς Βιοαερίου στην Ελλάδα – Παρούσα Κατάσταση 
και Προοπτικές» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/832/14-10-2011) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κας Θ. Καλογιάννη, στην 
Αθήνα, από 06-10-2011 έως 08-10-2011, προκειµένου να παραστεί σε ηµερίδα του 
Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α., µε θέµα «Ανάπτυξη της Αγοράς Βιοαερίου στην Ελλάδα – Παρούσα 
Κατάσταση και Προοπτικές», καθώς και τη δαπάνη ποσού 310,12 € για την κάλυψη των 
εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης), η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716).  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Τουρισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου  που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 72232/611/10-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 72934/2674/11-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 1.722,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου» του 
τοµέα «∆ιάφορα» του προγράµµατος Κ.Α.Π. 2011, το οποίο εκτελείται µε µέριµνα και 
ευθύνη της ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, για µια 
ολοσέλιδα διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό «Ελληνική 
∆ιασπορά». Πρόκειται για ένα περιοδικό µε θεµατολόγιο που αφορά κυρίως τους Έλληνες 
του εξωτερικού, αλλά και θέµατα Αυτ/σης και περιφερειακής ανάπτυξης, που εκδίδεται 
από το 1995 και διανέµεται µέσω συνδροµών στις οµογενειακές οργανώσεις σε όλο τον 
κόσµο. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/833/14-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.722,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου «Τουριστική προβολή Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779) το οποίο εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης ∆ιά 
Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για µια 
ολοσέλιδα διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό «Ελληνική 
∆ιασπορά». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι είναι 
αντίθετος µε την αποσπασµατική έγκριση δαπανών για την τουριστική προβολή της 
Περιφέρειας Ηπείρου και τόνισε ότι πρέπει να κατατεθεί συνολική πρόταση για την 
προβολή κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες 
που θα τεθούν, στην οποία να καθορίζονται και τα µέσα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για 
την προβολή αυτή (έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ), ώστε να είναι δυνατή η λήψη προσφορών 
για να καταλήξουµε στην πιο συµφέρουσα πρόταση για την τουριστική προβολή κάθε 
περιοχής και συνολικά της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

              8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση δαπάνης για τις επισκευές του αντλητικού συγκροτήµατος δύο αντλιών 
µετάγγισης νερού στη λίµνη Παµβώτιδα. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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. 
67704/2254/23-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72930/2672/11-10-10-2011 
στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για 
τις επισκευές του αντλητικού συγκροτήµατος µετάγγισης νερού στο Τ. ∆. Περάµατος, οι  
οποίες  χρησιµοποιούνται  για  την  άντληση υδάτων των αγωγών στη λίµνη Παµβώτιδα, 
επειδή σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων υπάρχει κίνδυνος πληµµυρών και 
χρειάζεται άµεσα επισκευή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Αθηνά Ιωάννου, 
ζήτησε ενηµέρωση για το ποιό είναι µέχρι σήµερα κόστος των γεωτρήσεων, καθώς και της 
αγοράς, τοποθέτησης και συντήρησης των αντλιών που µεταφέρουν νερό στη λίµνη 
Παµβώτιδα, αλλά και το κόστος της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος όλα αυτά τα χρόνια. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/834/14-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την επισκευή του αντλητικού συγκροτήµατος δύο αντλιών 
µετάγγισης νερού στο Τ. ∆. Περάµατος, οι  οποίες χρησιµοποιούνται για  την άντληση υδάτων 
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των αγωγών στη λίµνη Παµβώτιδα, επειδή σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων υπάρχει 
κίνδυνος πληµµυρών, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 071, ΚΑΕ 9571 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων): 

Αποξήλωση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος 1000Q 
Επισκευή-περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 
Επανατοποθέτηση                                                                                        2.900,00 € 
                                                                                                                    
Επισκευή ηλεκτρικών πινάκων υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων, αντικατάσταση  
ηλεκτρονόµων  18 kw  (3τµχ) , γενικό διακόπτη  63Α  (1τµχ),  θερµικό  περιοχής  18 - 25Α  
(1τµχ), ασφάλειες box 100Α(3τµχ),ασφάλεια box 50Α (3τµχ), βάσεις ασφαλειών  box  001  
(6τµχ), επιτηρητή φάσεως (3τµχ), επιτηρητή στάθµης ελέγχου νερού (3τµχ),  επαφή ρελέ  
ισχύος 60kw (6τµχ).                                                                                       1.500.00€ 
 
Αποξήλωση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος 1300Q 
Περιέλιξη ηλεκτροκινητήρα 
Επανατοποθέτηση                                                                                         3.300,00 € 
      
         Καθαρή αξία:   7.700,00 € 
                                                                                               Φ.Π.Α. 23%:   1.771,00 € 
                                                                                             Συνολική αξία:  9.471,00 € 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Κασσής Μιχαήλ, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.∆. ∆ήµου Παµβώτιδας (Β’ Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕΕ».   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70287/7098/10-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72534/2665/10-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΕΠ 018/8, µε αριθ. 
Έργου ΚΑ 2009ΕΠ01880025 Π.∆.Ε. χρήση: 2010 και προϋπολογισµό 4.350.000,00 
ευρώ, ενώ η χρηµατοδότησή του εγκρίθηκε µε την αριθµ. 6405/18-9- 2009 απόφαση Γεν. 
Γραµµατέα Περ. Ηπείρου. Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί µέχρι σήµερα 
αντιπροσωπεύουν το 95% των ποσοτήτων του φυσικού αντικειµένου της εργολαβίας και 
αφορούν εργασίες εκσκαφής τάφρων αγωγών, επιχώσεις τάφρων, τοποθέτηση σωλήνων 
ύδρευσης και κατασκευή δεξαµενών. Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειµένου να 
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συµπεριληφθούν ορισµένες τακτοποιήσεις αυξοµειωτικών ποσοτήτων εργασιών καθώς 
και ορισµένες νέες εργασίες από το κονδύλιο των απρόβλεπτων που κρίνονται αναγκαίες 
για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Επίσης να συµπεριληφθεί το ποσοστό 
της προσαύξησης του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%. Ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει υπέρβαση 
κατά 22.327,82 ευρώ, λόγω προσαύξησης του Φ.Π.Α., από την αρχική συµβατική 
δαπάνη του έργου (1.446.222,83 ευρώ). Οι νέες τιµές µονάδος, που καταγράφονται στον 
1° Α.Π.Ε. και συµπεριλαµβάνονται στο 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. κρίνονται απαραίτητες λόγω των 
νέων δεδοµένων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών (µετατόπιση 
δεξαµενών, αλλαγή του βαροµετρικού κλπ) καθώς και για την κάλυψη εσφαλµένων 
προµετρήσεων της µελέτης συµπληρώνοντας έτσι την αρτιότητα και πλήρη 
λειτουργικότητα του έργου. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., µε το αριθµ. 10ο/30-09-2011 (θέµα 11ο) Πρακτικό του, το οποίο 
επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/835/14-10-2011) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Ύδρευση Τ.∆. ∆ήµου Παµβώτιδας (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας 
«ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕΕ», όπως συντάχθηκαν από ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε το αριθµ. 10ο/30-09-2011 (Θέµα 11ο) Πρακτικό του. 

Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 1.468.550,65 µε υπέρβαση κατά € 22.327,82 σε 
σχέση µε τη συµβατική δαπάνη, που ήταν € 1.446.222,83 και οφείλεται αποκλειστικά στην 
αύξηση της δαπάνης του ΦΠΑ από 21% σε 23%. 
......................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Γυµναστικής) στο 
Γυµνάσιο Γαρδικίου», αναδόχου ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε., µέχρι την 30-08-2012. 

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». 

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 Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64243/1556/12-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73444/2726/12-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του ΟΣΚ, µε την από 13.09.2011 αίτηση του, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30.09.2012. Η Υπηρεσία, επειδή οι 
αναφερόµενοι από τον Ανάδοχο λόγοι κρίνονται βάσιµοι, εισηγείται την χορήγηση 
παράτασης συνολικής προθεσµίας του έργου του θέµατος µέχρι 30-08-2012 ώστε να 
παραδοθεί το κτίριο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση  28/836/14-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Γυµναστικής) στο Γυµνάσιο 
Γαρδικίου», αναδόχου ΕΝΤΡΟΠΟΣ Α.Ε., µέχρι την 30-08-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 12-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73501/2729/12-10-
2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά σε 
επικαιροποίηση της αριθµ. 30/98/18-09-2009 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Ιωαννίνων (επισυνάπτεται αντίγραφο), µε την οποία είχε ανατεθεί στη Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
υπόθεση του θέµατος που αφορά σε τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου στην περιοχή 
Λόφου Βελισσαρίου του ∆ήµου Ιωαννιτών, κατά την οποία ο αιτών κ. Ν. Τσόγκας, θίγεται από 
την µετατροπή οικοπέδου ιδιοκτησίας του, σε κοινόχρηστο χώρο. Στη συνέχεια εισηγείται την 
ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την ως άνω υπόθεση, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα 
και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 30/98/18-09-2009 
αποφάσεως της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/837/14-10-2011) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου 
της Ν.Α. Ιωαννίνων), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο 
που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του 
Ναπολέοντος - Νικολάου Τσόγκα, κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, κατά της υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 5258/12-02-06 απόφασης της Ν.Α.Ι. (ΦΕΚ 652/03-08-06 τ.∆’) «περί 
τροποποιήσεως του ρυµοτοµικού σχεδίου στα Ο.Τ. 157,158, 162γ, 165, 167, 168, 172 και ΚΧ 
159, 160 και 160γ  στην περιοχή Λόφου Βελισσαρίου του ∆ήµου Ιωαννιτών» και κάθε άλλης 
συναφούς πράξης ή παραλείψεως της ∆ιοικήσεως, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και 
γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της 
βάσει της αριθµ. 30/98/18-09-2009 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριµένη 
υπόθεση, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική διάδοχος της Ν.Α. Ιωαννίνων, ενεργεί στα πλαίσια 
της αριθµ. 30/98/18-09-2009 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. 

Σηµειώνεται ότι η αµοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως 
ισχύουν κάθε φορά και βάσει συµφωνητικού µεταξύ αυτού και του Περιφερειάρχη Ηπείρου.  

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, συµφωνούν µε την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ σχετικά µε την υπόθεση του 
θέµατος, σηµείωσαν όµως ότι για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από 
άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως έχουν εκφρασθεί 
και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ



 - 63 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, Α) κατά την δικάσιµο της 21-11-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για 
τη συζήτηση της από 18-08-2011 (µε αριθµ. καταθ. 6849/2011) αίτησης ακύρωσης του 
∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση 
της µε αριθµ. πρωτ. 51469/3350/05-08-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την 
οποία χορηγήθηκε άδεια διαθέσεως στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στον Χώρο 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τ.Κ. Ελληνικού του 
∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και Β) για τη συζήτηση 
της από 18-08-2011 (µε αριθµ. καταθ. 600/2011) αίτησης αναστολής κατά της ανωτέρω 
Πράξεως, η οποία υποβλήθηκε µε την αίτηση ακύρωσης.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 12-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73501/2729/12-10-
2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση στη 
Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου για τις υποθέσεις του θέµατος, που αφορούν στη λειτουργία ΧΥΤΑ στη 
θέση Ελληνικό της Τ.Κ. Ελληνικού του ∆ήµου Βορείων Τζουµέρκων, ώστε να καταθέτει 
έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για 
την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/838/14-10-2011) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, Α) κατά την δικάσιµο της 21-11-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη 
συζήτηση της από 18-08-2011 (µε αριθµ. καταθ. 6849/2011) αίτησης ακύρωσης του ∆ήµου 
Βορείων Τζουµέρκων Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ακύρωση της µε αριθµ. 
πρωτ. 51469/3350/05-08-2011 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
χορηγήθηκε άδεια διαθέσεως στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων στον Χώρο Υγειονοµικής 
Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στη θέση Ελληνικό της Τ.Κ. Ελληνικού του ∆ήµου Βορείων 
Τζουµέρκων, στον Αναγκαστικό Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και Β) για τη συζήτηση της από 18-08-2011 (µε 
αριθµ. καταθ. 600/2011) αίτησης αναστολής κατά της ανωτέρω Πράξεως, η οποία υποβλήθηκε 
µε την αίτηση ακύρωσης, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

Σηµειώνεται ότι η αµοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως 
ισχύουν κάθε φορά και βάσει συµφωνητικού µεταξύ αυτού και του Περιφερειάρχη Ηπείρου.  

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι είναι  θετικοί, 
ως παράταξη, στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ σε ένα τόσο 
σοβαρό και ουσιαστικό ζήτηµα, δεδοµένου ότι ο περιφερειακός σχεδιασµός Ηπείρου στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων µε βασική διαλογή στην πηγή, ουσιαστικά πρέπει 
να ολοκληρωθεί µε τη σωστή λειτουργία όλων των ΧΥΤΑ, µε τους καλύτερους δυνατούς 
όρους, µε αξιοποίηση των υποδοµών και τη λειτουργία πλέον εργοστασίου και ΧΥΤΥ, ένα 
θέµα στο οποίο πρέπει να υπερισχύσει η περιφερειακή λογική, µε δίκαιη κατανοµή. 
Σηµείωσαν όµως ότι για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, στην 
ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη 
δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως έχουν εκφρασθεί και σε 
συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, σηµειώνοντας 
ότι η διαφωνία του αφορά στην ουσία της υπόθεσης, δεδοµένου ότι η κατασκευή του ΧΥΤΑ 
στη συγκεκριµένη περιοχή, έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις όχι µόνο των τοπικών 
Φορέων, αλλά και σηµαντικής µερίδας της τοπικής κοινωνίας. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Κασσής Μιχαήλ, 

             8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 40.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου  2011. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 73640/3852/12-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 73701/2732/13-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
προκειµένου να καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Σεπτεµβρίου - 
Οκτωβρίου  2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/839/14-10-2011) 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ
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Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 151 
ΚΑΕ 2713 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης 
Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 31-12-2011, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Σεπτεµβρίου - Οκτωβρίου 2011. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 73658/2509/13-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73781/2734/13-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή για τα 
µηχανήµατα και οχήµατα, καθώς και για το Συνεργείο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/840/14-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής 
για τα µηχανήµατα και οχήµατα, καθώς και για το Συνεργείο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, ΚΑΕ 
1329, 1321, 0861 & 0869 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων): 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΜΗΧ/ΤΟΣ – ΟΧ/ΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Κ.Α.Ε. 

1 9094 Εκχιονιστικό 
Κιβώτιο Ταχυτήτων, συµπλέκτης, 
τρόµπα υδραυλικού. 

1.300,00 1321 
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2 5113 Φορτηγό 
Επισκευή συστ. αέρος-φίλτρα 
πετρελαίου 

232,00 861 

3  Πλυντικό Μηχαν. Ρελέ -εργασία επισκευής 65,00 869 
4 9101 Χορτοκοπτικό Ανταλλακτικά Χορτοκοπτικού 835,00 1321 

5 9135 Ρυµουλκό Αντικατάσταση Σουστών 1.050,00 1321 

6 9135 Ρυµουλκό Επισκευή Ταχογράφου- Ντίζα 450,00 1321 

7   Μηχαν.Ηλεκτ/σης Ρελέ – Θερµικά 580,00 1329 

8 5213 Εκχιονιστικό Επισκευή µαχαιριού- µπουκάλα 1.280,00 1321 

9 5199 Γκρέιντερ Μηχανής- τρόµπα πετρελαίου 1.150,00 1329 

10 113270 Εκσκαφέας Επισκευή κουβά-πύροι δακτυλίδια 1.580,00 869 

11 113270 Εκσκαφέας Παπµπρίιζ- καθρέπτες 580,00 1329 

12 9135 Ρυµουλκό Επισκευή πόρτες 180,00 861 

13 5193 Προωθητήρας Επισκευή βαλβίδων-δυναµό 1.650,00 1329 

14 5028 Τζιπ Αµορτισέρ- καταλύτης 850,00 1321 

15 5029 Τζιπ Γενικό σέρβις- επισκευή σασµάν 750,00 869 

   ΣΥΝΟΛΟ 12.532,00   

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό 
από ανεπιθύµητη βλάστηση, απορρίµµατα, µπάζα κ.α. Επιπλέον, η στελέχωση της Υπηρεσίας µε 
εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης 
και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Σηµείωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή 
εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων 
αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 
απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας 
Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την 
αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων ώστε να παρεµβαίνει όταν 
είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών Έργων και 
Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Κασσής Μιχαήλ, 

 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 45ΟΛ7Λ9-1ΙΝ



 - 69 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Ζίτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών, µε δικές του διαδικασίες, για το έτος 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». 

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 Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
73675/5316/13-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73783/2735/13-10-2011 στον 
φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται να δοθεί εξουσιοδότηση στον 
∆ήµο Ζίτσας Ιωαννίνων προκειµένου να προβεί µε δικές του διαδικασίες, σε ανοιχτό 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση και θέρµανση για το έτος 2012, βάσει του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 24852/10-10-2011 εγγράφου του ∆ήµου Ζίτσας, καθώς και το 
από 30-12-2010 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµήθειας 
τροφίµων – πετρελαιοειδών, µε το οποίο γνωµοδοτεί για την παροχή εξουσιοδότησης για 
την ανάδειξη από τους ίδιους τους ΟΤΑ και τα Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
προµηθευτή – χορηγητή τροφίµων – πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου, εφόσον καταθέσουν σχετικά αιτήµατα και επικαλούνται τέτοια 
δυνατότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 28/841/14-10-2011) 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµο Ζίτσας Ιωαννίνων, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 24852/10-10-2011  
εγγράφου του, για τη διενέργεια µε δικές του διαδικασίες, ανοιχτού διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων και καυσίµων 
θέρµανσης για το έτος 2012, για τις ανάγκες 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. Κασσής Μιχαήλ, 
 
 8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 28/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
73523/2730/12-10-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση µετακίνησης του θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Οδυσσέα Πότση και του κ. 
Χρήστου Τσιρογιάννη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 16 έως 17-
10-2011, για τη συµµετοχή τους σε σύσκεψη στην ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆, για την αξιολόγηση των 
προτάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας, και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 73845/844/13-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
73923/2736/13-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι 
µετά από επικοινωνία µε το Υπουργείο Εργασίας, µας γνωστοποιήθηκε ότι την ∆ευτέρα 17-
10-2011 και ώρα 10:00 π.µ. στα γραφεία της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆ (Κοραή 4, Αθήνα) θα διενεργηθεί 
η αξιολόγηση των προτάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για το πρόγραµµα Κοινωφελούς 
Εργασίας, όπου και προσκλήθηκε να συµµετάσχει η Περιφέρεια Ηπείρου και εισηγείται την 
έγκριση µετακίνησης εκτός έδρας των αρµοδίων στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι του 
Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Πότση Οδυσσέα και του υπαλλήλου κ. Τσιρογιάννη Χρήστου 
(Ηµεροµηνία αναχώρησης: 16/10/2011, Ηµεροµηνία επιστροφής: 17/10/2011 και Μέσο 
Μετακίνησης: Ι.Χ. Αυτοκίνητο ΙΝΡ 7007), καθώς και την έγκριση των σχετικών δαπανών για 
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης, το οποίο 
υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 500,00 €. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 28/842/14-10-2011) 

Εγκρίνει τη µετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση και του υπαλλήλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, κ. Χρήστου Τσιρογιάννη, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους σε σύσκεψη 
στην ΕΥ∆ ΕΠΑΝΑ∆, που θα πραγµατοποιηθεί την 17-10-2011 για την αξιολόγηση των 
προτάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας (αναχώρηση 
την 16-10-2011 και επιστροφή την 17-10-2011), καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης, για τους 
ανωτέρω συµµετέχοντες, οι οποίες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0716 για τον κ. Αντιπεριφερειάρχη) και (ΕΦ 072, 
ΚΑΕ 0711 για τον κ. Χ. Τσιρογιάννη). 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, επειδή 
διαφωνεί επί της ουσίας για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου ως συµπράττοντα φορέα 
στην υλοποίηση του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας, η οποία εκφράσθηκε από την 
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», στη λήψη της σχετικής, αριθµ. 12/47/04-07-
2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου, ως εξής:  
«Τα Προγράµµατα αυτά ανακυκλώνουν την ανεργία και διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις µε 
πρώτα θύµατα τις γυναίκες και τη νεολαία.  
Είναι Προγράµµατα που την ευθύνη του κράτους να προσφέρει κοινωνική πολιτική την 
µεταθέτουν στις λεγόµενες κοινωνικές ή κοινωφελείς επιχειρήσεις. Είναι στη λογική που 
υλοποιούνται µεσοπρόθεσµα Προγράµµατα στη χώρα µας και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. 
Η θέση του Περιφερειακού Συµβουλίου θα πρέπει να είναι µαζικές προσλήψεις µε δικαιούχο 
την Περιφέρεια και τους ∆ήµους, για την κάλυψη των αναγκών στην παιδεία, υγεία, πρόνοια, 
έργα λαϊκής στέγης, εργατικές κατοικίες, αντιπληµµυρικά έργα  προστασίας κ.λ.π., µε µισθούς 
σύµφωνα µε τις Συλλογικές Συµβάσεις που εκφράζεται και µέσα από τα ταξικά Σωµατεία και 
µέσα από το πανεργατικό αγωνιστικό µέτωπο.  
Να είναι µισθοί που ικανοποιούνε τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων. 
∆εν τρέφουν καµία αυταπάτη για τον τρόπο παραγωγής τον σηµερινό, που είναι ένας 
καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. 
Γι΄ αυτό παλεύουν για έναν άλλο τρόπο παραγωγής, που στο κέντρο της προσοχής του θα 
είναι ο εργαζόµενος άνθρωπος. 
Να καλύπτει την εργασία σε όλους µε µόνιµες  σχέσεις και πλήρη µισθό, που να καλύπτει τις 
ανάγκες τους.». 

......................................................................................................................................................  
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. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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