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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/27-10-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι επτά (27) του µηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη 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. 76668/2866/25-10-2011 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. 
76668/2866/25-10-2011 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,  

εκτός του αριθµ. 25ου Θέµατος: «Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. 
Πιτούλη Θωµά, στην Αθήνα από 20 Οκτωβρίου έως 22 Οκτωβρίου 2011 προκειµένου να 
παρευρεθεί στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας µε θέµα την εκλογή 
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∆.Σ.,  και έγκριση των σχετικών δαπανών», το οποίο, µετά από πρόταση του Προέδρου της  
Επιτροπής, δεν θα συζητηθεί και δε θα ληφθεί απόφαση επ’ αυτού. 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 14-10-2011 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», 
αναδόχου Ευγενίου Παππά, µέχρι την 28-04-2012. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β΄ Φάση», 
αναδόχου Κ/ξίας «ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», µέχρι την 19-09-2013. 

3. Συγκεκριµενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και 
παλαιοτέρων» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 
2011 (1η Τροποποίηση). 

4. Έγκριση του αριθµ. 3/17-10-2011 Πρακτικού (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για το υποέργο 5 «Προµήθεια Κινητού Εξοπλισµού» του 
έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ και ∆)»,  προϋπολογισµού 1.000.000,00 € µε ΦΠΑ. 

5. Ματαίωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και εγκατάσταση 
αυτόµατης γραµµής δικύκλων στο ΚΤΕΟ Ιωαννίνων» προϋπολογισµού € 31.000,00 µε 
ΦΠΑ, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει του Νο1/14-10-2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του και έγκριση επανάληψής του, χωρίς τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης. 

6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε ιδιωτικά 
συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος.   

7. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για 
την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και 
την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον 
Λογιστικό Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα από 01/01/2012, σύµφωνα µε το 
Π.∆.315/1999. 

8. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστηµα από 01-11-
2011 έως 30-10-2012.  

9. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του Αγροτικού 
Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων. 

10. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

11. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασµό της 
Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών. 

12. Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον 
εορτασµό «Καλπάκεια 2011» και έγκριση σχετικών δαπανών. 

13. Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος και έγκριση σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & 
Τυριού, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 21 έως 23-10-2011. 

15. Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή έκθεση «REAL 
ESTATE» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ από 01-11-2011 µέχρι 02-11-2011. 

16. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση συνάντησης µε τους εµπλεκόµενους Φορείς  του 
έργου του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας MED2007-2013 
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«Μεσογειακός Χώρος 2007-2013», µε τίτλο «Wood3 - Επιχειρηµατική αξιοποίηση της 
δασικής βιοµάζας», που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, την 27-10-2011. 

17. Έγκριση τροποποίησης και συµπλήρωσης της αριθµ. 5/79/03-03-2011 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, περί χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους 
Αντιπεριφερειάρχες και ορισµού ανώτατου επιτρεποµένου ορίου µηνιαίας δαπάνης. 

18. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.  

19. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

20. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

21. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 04-10-2011 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης 
Αράχθου στην περιοχή Γεφυρών», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

22. Κατακύρωση του αποτελέσµατος του από 11-10-2011 πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Επισκευή – συντήρηση 
εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

23. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Έργα 
συντήρησης οδικού δικτύου κυκλώµατος Τζουµέρκων», αναδόχου ∆ηµητρίου Φούκα 
Ε.∆.Ε. 

24. Έγκριση παράτασης συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων για την στέγαση Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

25. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην Αθήνα 
από 20 Οκτωβρίου έως 22 Οκτωβρίου 2011 προκειµένου να παρευρεθεί στην Γενική 
Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας µε θέµα την εκλογή ∆.Σ.,  και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

26. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.  

27. Έγκριση µετακίνησης της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την συµµετοχή της σε επιµορφωτικό 
σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  Υ∆ΑΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ», που 
θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, από 31-10-2011 έως 04-11-2011 και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

28. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

29. Έγκριση του αριθµ. II/17-10-2011 Πρακτικού (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) του 
πρόχειρου διαγωνισµού για ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση 
∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo» και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

30. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», 
προϋπολογισµού € 175.000,00 µε ΦΠΑ. 

31. Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιάς πρανούς 8ης επαρχιακής οδού στο 
∆.∆. Σκιαδά Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ. 
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32. Έγκριση συµβατικών τευχών και απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζηµιάς σε τµήµα του αγροτικού δικτύου της πεδιάδας Μπόιδα-Μαυρής», 
προϋπολογισµού € 4.000,00 µε ΦΠΑ. 

33. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-09-2011 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Ηλεκτροφωτισµός 1ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.  

34. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του επαρχιακού και 
βασικού οδικού δικτυού της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, 
δεδοµένου ότι η από 04-10-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε 
κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

35. Ματαίωση της δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών από 
κατολίσθηση πρανούς τµήµατος της 5ης επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς -Πέρδικας», 
προϋπολογισµού € 440.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης 
διαδικασίας (µη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθµ. 
63900/2820/13-9-2011 περίληψης διακήρυξης) και έγκριση επαναδηµοπράτησης του 
έργου χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

36. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
έργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό της ακτής στο Μάζωµα»,  
προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

37. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
έργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό κατά τµήµατα του ποταµού Αχέροντα»,  
προϋπολογισµού € 7.000,00 µε ΦΠΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

38. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιµο της 02-
12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 21-09-2011 και µε 
αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1273/22-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης, των ∆ηµητρίου Αθ. Χάιδου και Ιωάννη Γ. Χάιδου. 

39. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιµο της 02-
12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 05-09-2011 και µε 
αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1207/12-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης, των Χαρίλαου Θεοχάρη (5) κλπ. 

40. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιµο της 02-
12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 12-09-2011 και µε 
αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1204/12-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), των Χρήστου Ζαρκάδα (4) κλπ. 

41. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιµο της 02-
12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 26-09-2011 και µε 
αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1297/27-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), των Ολυµπίας χας Χριστόφορου Νάση  
(5) κλπ. 

42. Έγκριση ανάθεσης νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ.  

43. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε λήψη κλειστών 
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προσφορών (µε χαµηλότερη τιµή) για  το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 µέχρι 20-11-
2012, συνολικού προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ. 

44. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 
3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
και ΝΠ∆∆ του Νοµού, για το έτος 2012. 

45. Έγκριση του αριθµ. 1/24-10-2011 Πρακτικού (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής & 
οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012. 

46. Ορισµός των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Εκπόνηση µελέτης διαµόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου περιµετρικά του κάστρου της Άρτας». 

47. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτές άνω 100 -
180Hp) σύµφωνα µε την αριθµ. 3744/13-10-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας, για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστάσεων από καταπτώσεις - κατολισθήσεις 
µετά την έντονη βροχόπτωση στις 7-8 και 9 Οκτωβρίου στο ορεινό οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Άρτας. 

48. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την «Ανάδειξη  προµηθευτών  λιπαντικών  και πετρελαιοειδών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012. 

 
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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης Παµβώτιδας – 
Παραλίµνια Οδός», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEURE/ ΟΡΙΟ 
Ε.Ε. – Α. και Ι. ΜΑΡΗΣ – Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», µέχρι την 30-09-2012. 

2. Παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), από το 
ένδικο µέσο της έφεσης που είχε ασκήσει η Ν.Α. Άρτας ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας κατά της αριθµ. 290/2005 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

3. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 15-02-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, για τη συζήτηση της µε αριθµ. καταθ. Ε147/2005 αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. 
«ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ – ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», κατά του Υπ. 
Ανάπτυξης και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, για την ακύρωση της αριθµ. 
3613/10-03-2005 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, συµπροσβαλλοµένης και της 
αριθµ. 145/04-02-2005 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας. 

4. Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον κάθε αρµοδίου 
δικαστηρίου και ∆ιοικητικής Αρχής, αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της αριθµ. 
πρωτ. 45805/2910/25-10-2011 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγκαταστάσεις 
αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, µαζούτ, ασφαλτικών γαλακτωµάτων δυναµικότητας 
14.500µ3 και Μεταλλικής Πλωτής Προβλήτας µήκους 22,000µ και πλάτους 5,00µ στη 
θέση «Μαντήλα» της ΤΚ Σαγιάδας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σαγιάδας του ∆ήµου Φιλιατών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου της ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.». 
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5. Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, παρέµβασης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο της 30-11-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, υπέρ του κύρους της κάτωθι Πράξεως, κατά της οποίας στρέφεται µε αίτηση 
ακύρωσης η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», ήτοι υπέρ της αριθµ. 2879/04-01-
2003 Κοινής Απόφασης των Γ. Γραµµατέων Υπουργείων Γεωργίας και Ανάπτυξης, περί 
ανάκλησης της όµοιας αριθµ. 3902/15-01-2002 Κοινής Απόφασης παραχώρησης 
δηµόσιας έκτασης. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 14-10-
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 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», 
αναδόχου Ευγενίου Παππά, µέχρι την 28-04-2012. 

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 Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 71549/7227/14-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74631/2748/17-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 06-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για εκτέλεση 
εργασιών, λόγω έλλειψης στην αγορά των απαραίτητων για την ολοκλήρωση των 
εργασιών υλικών γεφυροποιίας και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, µέχρι 
την 28-04-2012, σηµειώνοντας ότι µέχρι σήµερα έχει εκτελεσθεί το 90% των εργασιών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 29/843/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», αναδόχου 
Ευγενίου Παππά, µέχρι την 28-04-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το 
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η 
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που 
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις 
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε 
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β΄ Φάση», 
αναδόχου Κ/ξίας «ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», µέχρι την 19-09-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 µε αρ. πρωτ. 74003/7505/14-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74367/2738/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 030 Περ. Ηπείρου µε ΚΑ 2003ΕΠΟ300030, µε 
προϋπολογισµό µελέτης 8.200.000 € µε ΦΠΑ. Η εγκεκριµένη τελική δαπάνη µε βάση τον 
4ο Α.Π.Ε. ανήλθε στο ποσό των 9.612.060,21 € συµπεριλαµβανοµένων εργασίων, 
Γ.Ε.&Ο.Ε., αναθεώρησης, απολογιστικών εργασιών, τόκων υπερηµερίας κ.τ.λ. Με την 15η 
Ε.Π. (30-6-2011) έχει πιστοποιηθεί αντικείµενο εργασιών συνολικής δαπάνης 
7.833.034,79 € µε Φ.Π.Α. Οι µέχρι σήµερα πληρωµές λογαριασµών µέχρι και την 13η Ε.Π 
ανέρχονται στο ποσό των 6.681.567,68,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ενώ 
υπολείπεται η εξόφληση συνολικού ποσού 1.151.467,11 €. Μέχρι σήµερα έχει 
κατασκευαστεί περίπου 80 % του έργου. ∆εν έχει ολοκληρωθεί το αντικείµενο της 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ



 
- 10 - 

εργολαβίας εντός της ισχύουσας 5ης παράτασης προθεσµίας, χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Η τελευταία χορηγηθείσα 5η παράταση προθεσµίας λήγει την 19-10-2011 και ο 
ανάδοχος δεν προτίθεται να υποβάλει αίτηµα για νέα παράταση προθεσµίας, δεδοµένου 
οτι υπέβαλε σε εφαρµογή του άρθρου 62§3 του Ν.3669/08 - Κ.∆.Ε. «ειδική δήλωση 
διακοπής εργασιών». Η Υπηρεσία θεωρεί ότι είναι συµφέρον για το ∆ηµόσιο να 
αποπερατωθεί το έργο µε την παρούσα εργολαβία. Η αρχική συµβατική προθεσµία ήταν 
είκοσι τέσσερις (24) µήνες και οι χορηγηθείσες µε αιτήσεις του αναδόχου συνολικά ήταν 
σαράντα επτά (47) µήνες, συνεπώς σύµφωνα µε το άρθρο 48§7 του Ν.3669/08 (Κ.∆.Ε.) 
«Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της 
συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι 
µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία)», ήτοι η οριακή προθεσµία είναι: ( 1/3 
× (24+47)) ≈ 23 µήνες. Για τους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση χορήγησης της οριακής προθεσµίας 
περαίωσης του έργου (χωρίς αίτηση του αναδόχου) κατά 23 µήνες, ήτοι µέχρι την 19-9-
2013, µε αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής τοποθετήθηκαν ως 
εξής: 
Οι κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής παρατήρησαν ότι «…. είναι ένα έργο µε µεγάλη 
ιστορία, η µη ολοκλήρωση του οποίου, εξακολουθεί να δηµιουργεί ουσιαστικά πρόβληµα 
στους καλλιεργητές της περιοχής. Προτείνουµε, συντονισµένα να προσπαθήσουµε να 
εξευρεθεί λύση άµεσα (χρηµατοδότηση του έργου) και να αποδεσµευθεί το έργο του 
αναδασµού (ποσού 100.000,00 € περίπου) σε µια προσπάθεια ένταξης και 
χρηµατοδότησής του από το πρόγραµµα της Περιφέρειας». 
Ο κ. Κων/νος Κωτσαντής παρατήρησε ότι « …. πλέον έχουµε φτάσει σε ελεγχόµενη 
χρεοκοπία από πλευράς του Κράτους, µε ακέραιες τις ευθύνες της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Η 
µόνη λύση είναι να χρηµατοδοτήσει άµεσα τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου σε έργα 
και υποδοµές». 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 29/844/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση οριακής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου (χωρίς αίτηση 
του αναδόχου) της Περιφέρειας Ηπείρου «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου Ν. Θεσπρωτίας – Β΄ 
Φάση», αναδόχου Κ/ξίας «ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», κατά 23 µήνες, ήτοι 
µέχρι την 19-09-2013, µε αναθεώρηση,  η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 

Συγκεκριµενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και 
παλαιοτέρων» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 
2011 (1η Τροποποίηση). 

 
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 Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

7. Την αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης της 1ης Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 21-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 75574/2810/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
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αναφέρεται ότι κατά την 1η τροποποίηση  του προγράµµατος ΚΑΠ Π.Ε. Ιωαννίνων 2011, 
εγκρίθηκε και η τροποποίηση 2 έργων µε τίτλο «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και 
παλαιοτέρων», στους τοµείς ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και ∆ΙΑΦΟΡΑ, µέσω των οποίων 
εξοφλούνται λογαριασµοί έργων από ΚΑΠ η άλλα προγράµµατα Εθνικών Πόρων (από τα 
οποία δεν είναι πλέον δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν). Στην εισήγηση η Υπηρεσία 
επισυνάπτει πίνακα κατανοµής των κονδυλίων αυτών και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/845/27-10-2011) 

Συγκεκριµενοποιεί τις οφειλές παλαιοτέρων ετών, έργων χρηµατοδοτούµενων από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. ή από εθνικούς πόρους, βάσει της αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφασης 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, οι οποίες θα εξοφληθούν από τις πιστώσεις του 
γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και παλαιοτέρων», στους τοµείς 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και ∆ΙΑΦΟΡΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2011 όπως ανά ΤΟΜΕΑ αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ    

∆ΙΑΦΟΡΑ 

2006 
Στερέωση Καθολικού Ι. Μονής Αγ. Νικολάου Τζώρας, 
Βασιλικής Ιωαννίνων 

300.527,90 
ήτοι:  
€ 278.000,20 από ΣΑΕ 440 &  
€ 22.527,70 από Κ.Α.Π. 

22.527,70 

2007 
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους 
Βρυσοχωρίου 

258.106,06 
ήτοι:  
€ 189.618,03 από ΣΑΕ 440 & 
€ 68.488,03 από Κ.Α.Π. 

18.355,76 

2005 
Επιχορήγηση του Περιφερειακού Ενεργειακού 
Κέντρου 

24.864,53 24.864,53 

2009 
Ανακατασκευή και αναβάθµιση του γηπέδου 
Ιωαννίνων "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ"  

1.188.516,23 
ήτοι:  
€ 992.351,81 από ΟΠΑΠ & 
€ 196.280,58 από Κ.Α.Π. 

196.164,42 

 
Ανάπλαση – διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου και 
λοιπών κοιν. χώρων του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη – 
∆.∆. Τερρόβου – του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου 

50.647,06 
ήτοι:  
€ 49.000,00 από ΕΤΕΡΠΣ & 
€ 1.647,06 από Κ.Α.Π. 

1.647,06 

2009 
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου 
Προδρόµου Σταυροδροµίου Πωγωνίου 

201.316,80 
ήτοι:  
€ 200.000,00 από ΣΑΕ 440 & 
€ 1.316,80 από Κ.Α.Π. 

1.316,80 

1999 
Μελέτη για αλλαγή του τρόπου άρδευσης στον κάµπο 
Κόνιτσας 

95.000,00 95.000,00 

1991 Κόνιτσα: Πράξη εφαρµογής ∆ήµου Κόνιτσας 287.600,00 62.000,00 

1998 
Αµπελειά: Κτηµατογράφηση, πολεοδόµηση & πράξη 
εφαρµογής  Κοινότητας Αµπελειάς 

310.000,00 134.676,95 

1988 Μάρµαρα : Πολεοδόµηση οικισµού Κάτω Μαρµάρων 22.000,00 22.000,00 

2009 
Υποχρεώσεις της ΝΑΙ στην Π.Σ. για το ∆ΗΠΕΘΙ 
Ιωαννίνων 

29.500,00 29.500,00 

2009 
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης - 
κεντρικής θέρµανσης στο κτίριο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης 

63.003,87 
ήτοι:  
€ 61.979,42 από ΣΑΕΠ 030 &  

€ 1.024,45 από Κ.Α.Π. 

1.024,45 

2009 
Προστασία οικίας από κατολίσθηση στον οικισµό 
"Λεπάδι" του ∆ήµου Λάκκας Σουλίου 45.638,34 1.551,17 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  610.628,84 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

1996 
Βελτίωση – ασφ/ση 19ης Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος – 
Καταµάχη –Ζωτικό – Μπεστιά – Σιστρούνι – Ρωµανό 
(Β’ Φάση)  

598.320,63 
ήτοι: 

€ 584.822,27 από ΣΑΝΑ/2 &            
€ 13.498,36 από Κ.Α.Π. 

4.760,08 

2005 
Βελτίωση βατότητας οδού ∆αφνούλα - Καραδήµα - 
Χαροκόπι, ∆αφνούλα - Γερακάρι, ∆αφνούλα - 4η Επ. 
Οδό 

450.000,00 7.005,40 

2005 
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 41ης επαρχ. οδού 
τµήµατος Βοβούσα - Περιβόλι 

2.204.989,67 
ήτοι:  
€ 2.204.325,00 από ΣΑΕΠ 030  
& € 664,67 από Κ.Α.Π. 

664,67 

2005 
Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Παλαιοχώρι 
Συρράκου – Μιχαλίτσι – Γέφυρα Γκόγκου – Νοµός 
Άρτας 

2.290.415,23 
ήτοι: 

€ 2.150.369,16 από ΣΑΕΠ 440  
& € 140.046,07 από Κ.Α.Π. 

140.046,07 

2007 Βελτίωση- ασφαλτόστρωση οδού Μολυβαδιά - Αβγό 150.000,00 3.318,39 

2007 Επισκευή οδού Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά  

632.501,60 
ήτοι: 

€ 621.531,68 από ΣΑΕΠ 030  
& € 10.969,98 από Κ.Α.Π. 

10.969,98 

2009 Βελτίωση οδού Βισικό - Καλουτά - Ανθρακίτης 

45.582,36 
ήτοι: 

€ 45.000,00 από Λοιπά Τέλη  
& € 582,36 από Κ.Α.Π. 

582,36 

2006 
Κατασκευή παράκαµψης Χαροκοπίου, αποκατάσταση 
οδικού δικτύου, έργα προστασίας οδού 

1.736.080,33 
ήτοι: 

€ 1.727.290 από ΣΑΕΠ 035  
& € 8.790,33 από Κ.Α.Π. 

8.790,33 

2005 
Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα - 
Συνοικισµός Σούτσου - Μεγάλο Περιστέρι 

2.463,09 2.463,09 

2007 
Ολοκλήρωση εργασιών και κατασκευή προσβάσεων 
γέφυρας επί της 37ης επ. οδού προς Αµάραντο 

383.010,77 12.010,77 

2005 
Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης - 
κατασκευή πεζοδροµίων - ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων ∆.∆. Kεφαλοχωριου 

159.203,90 
ήτοι: 

€ 147.570,00 από ΣΑΕ 018 
& € 11.633,90 από Κ.Α.Π. 

11.633,90 

2008 
Βελτίωση οδού Παλιοσέλι - Άρµατα - ∆ίστρατο - 
Βασιλίτσα (Β' Εργολαβία) 

129.241,96 
ήτοι: 

€ 127.069,63 από ΣΑΕ 018 
& € 2.172,33 από Κ.Α.Π. 

2.172,33 

2008 Βελτίωση οδού Μανωλίασα - Μελιγγοί 76.092,36 5.760,34 

2006 
Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Πηγάδια - Σκλίβανη 
(Β' Φάση) 

251.036,47 8.033,41 

2006 
Κατασκευή νέας γέφυρας παράκαµψης Περάµατος - 
Κρύας 

79.762,24 
ήτοι: 

€ 77.180,00 από ΣΑΕ 055 
& € 2.582,24 από Κ.Α.Π. 

2.582,24 

2007 
Αποκατάσταση ζηµιών τµήµατος της 19ης 
επαρχιακής οδού από Τ.∆. Αγίου Νικολάου προς Τ.∆. 
Βαλανιδιάς 

110.864,00 16.734,00 

2007 Βελτίωση- ασφαλτόστρωση οδού Βασιλική - Μαβίλη 129.848,46 2.279,96 
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2007 
Κατασκευή νέας γέφυρας παράκαµψης Περάµατος - 
Κρύας (Β' Φάση) 

44.557,11 497,78 

2009 
Ολοκλήρωση εργασιών επ, οδού εντός Τ.∆. 
Βασιλικού και Τ.∆. Κεφαλόβρυσου 

45.797,60 2.289,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  242.594,98 

 
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το 

σκεπτικό ότι «….. δυστυχώς επιβεβαιώνεται πολύ γρήγορα η άποψη την οποία 
τεκµηριωµένα καταθέσαµε στη σχετική αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου για την Τροποποίηση του Προγράµµατος Κ.Α.Π., και αυτό το 
οποίο αποδεικνύεται περίτρανα είναι ότι το έτος 2011 τελειώνει µε αποπληρωµές 
παρελθόντων υποχρεώσεων και µόνο, ιδιαίτερα για την Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι 
δεσµεύονται πιστώσεις του Προγράµµατος για να πληρωθούν οφειλές της πρώην 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.» Επιπλέον ζήτησαν να συµπεριληφθεί στην 
παρούσα απόφαση, το σκεπτικό της µειοψηφίας που κατέθεσε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», στην ανωτέρω, αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία έχει ως εξής: 
«Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», η οποία καταψήφισε τις παραπάνω τροποποιήσεις 
τονίζοντας το αδιέξοδο στο οποίο θα περιέλθει η Περιφερειακή Αρχή µε: 
• Το χαµηλό ύψος των πιστώσεων, το οποίο δεν επιτρέπει στην αποπληρωµή των έργων και ως 

εκ τούτου την επιπλέον επιβάρυνσή του, λόγω των αναθεωρήσεων 
• Την αδυναµία εκτέλεσης νέων έργων, εκτός µικροπαρεµβάσεων που δεν λύνουν βασικά 

προβλήµατα της περιοχής 
• Την καθυστέρηση των χρηµατοδοτήσεων και την καθυστέρηση, ως εκ τούτου ,των 

δηµοπρατήσεων και την µη εκτέλεση καθόλου έργου για το τρέχον έτος 
• Τις αρνητικές επιπτώσεις του κακού προγραµµατισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων, κυρίως . 
• Την προχειρότητα, µε την οποία προγραµµατίζει η Περιφερειακή Αρχή, χωρίς να συσχετίζει τα 

προτεινόµενα έργα µε τον εγκεκριµένο Στρατηγικό Σχεδιασµό και µε τους στόχους του 
• Την συνεχή παραποµπή των σηµαντικών θεµάτων στο µέλλον. 
Τονίσθηκε επίσης, ειδικότερα,  η ανάγκη να αναλάβουν και οι ∆ήµοι τις ευθύνες τους για τη 
λειτουργία των Εγγειοβελτιωτικών Έργων και η ανάγκη σύντοµα να βρεθεί τρόπος να πληρωθούν. 
Τέλος, επισηµάνθηκε η ανάγκη όλα τα έργα να εκτελούνται  µε όλες τις νόµιµες διαδικασίες, έτσι 
ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθεί κανείς, καθώς  και η ανάγκη να τηρείται η νόµιµη 
διαδικασία στην εξόφληση των εργολάβων. » 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 

την 1η Τροποποίηση του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη σχετική αριθµ. 
17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, στη βάση της λογικής που η 
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» καταψήφισε και την κατάρτιση του εν λόγω 
Προγράµµατος, δεδοµένου ότι οι τροποποιήσεις διέπονται από την ίδια λογική που έχει η 
Περιφερειακή Αρχή για την ανάπτυξη. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 του αριθµ. 3/17-10-2011 Πρακτικού (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για το υποέργο 5 «Προµήθεια Κινητού Εξοπλισµού» του 
έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ και ∆)»,  προϋπολογισµού 1.000.000,00 € 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 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 µε αρ. πρωτ. 184187/09-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.ΚΑ. περί 
ένταξης της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013», η οποία περιλαµβάνει το υποέργο 5 «Προµήθεια κινητού 
εξοπλισµού». 

7. Την µε αρ. πρωτ. 167907/26-04-2011 απόφαση µε την οποία έγινε η προέγκριση 
δηµοπράτησης του υποέργου 5 από την ∆ιαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ. 

8. Την µε αρ. 837/02-05-2011 απόφαση της ∆.∆.Ε.Η. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη και η 
προκήρυξη για το υποέργο 5: «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο 
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«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)». 

9. Την µε αρ. 838/02-05-2011 Απόφαση µε την οποία προκηρύχθηκε ο ανοικτός 
∆ιαγωνισµός για την προµήθεια του θέµατος, την µε αρ. 839/02-05-2011 Περίληψη 
Προκήρυξης που στάλθηκε στην Ε.Ε., την µε αρ. 840/02-05-2011 Περίληψη ∆ιακήρυξης 
που στάλθηκε στον Ελληνικό Τύπο και σε διάφορους φορείς και την µε αρ. 841/02-05-
2011 απόφαση της ∆.∆.Ε.Η./Α.∆.Η.-∆.Μ., µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της προµήθειας του θέµατος, η οποία και διεξήγαγε τον 
διαγωνισµό  την 24-06-2011. 

10. Την αριθµ. 23/631/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία, και λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και την από 01-07-2011 άσκηση των αρµοδιοτήτων των 
πρώην Κρατικών Περιφερειών από τις Περιφέρειες, βάσει και της αρ. 35/2011 εγκυκλίου 
του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ/κής ∆ιακυβέρνησης µε την οποία καθορίζεται 
η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες 
∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη:  
Α) εγκρίθηκαν τα αριθµ. 1ο/24-06-2011 και 2ο/27-06-2011 Πρακτικά της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για το υποέργο του θέµατος,  βάσει των οποίων η Επιτροπή προέβη στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών που κατατέθηκαν στον ως άνω 
∆ιαγωνισµό, κατά το µέρος που αποκλείσθηκε από την περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού, η προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (µόνο για την 
ΟΜΑ∆Α Β’: Προµήθεια ενός Συµπιεστή Απορριµµάτων), επειδή αναφέρει στα 
δικαιολογητικά της ότι ο χρόνος παράδοσης του µηχανήµατος αυτού θα είναι ενενήντα 
(90) ηµέρες ενώ η διακήρυξη αναφέρει ότι επί ποινή αποκλεισµού ο χρόνος παράδοσης 
για το µηχάνηµα θα είναι έως εξήντα (60) ηµέρες, ενώ επιπλέον στις προδιαγραφές 
(Αντίγραφο) περιγράφει Ερπυστριοφόρο Φορτωτή και όχι Συµπιεστή Απορριµµάτων. 
Κατά τα λοιπά,  
Β) Έγιναν αποδεκτές στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, οι προσφορές των 
εταιρειών: α) ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., β) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕΑ και γ) MERCEDES – 
BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ που αφορούν στην ΟΜΑ∆Α ∆: Προµήθεια ενός (1) Φορτηγού 
αυτοκινήτου και δ) της εταιρείας ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. (που αφορά στην ΟΜΑ∆Α Α: 
προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή). Κατόπιν των ανωτέρω και µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών των εταιρειών που κατέθεσαν 
προσφορές στο διαγωνισµό για το υποέργο του θέµατος, έγιναν αποδεκτές στις 
επόµενες φάσεις του διαγωνισµού, οι κάτωθι εταιρείες: 
1. ΟΜΑ∆Α Α’: Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή 

Α) «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και Β) «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» 

2. ΟΜΑ∆Α Β’: Προµήθεια ενός (1) συµπιεστή απορριµµάτων 

Α) «BOMAG HELLAS – Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» και Β) «HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» 

3. ΟΜΑ∆Α Γ’: Προµήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 

«ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» 

4. ΟΜΑ∆Α ∆’: Προµήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου 

Α) «Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», Β) «HELESI 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», Γ) «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.», ∆) «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕΑ» 
και Ε) «MERCEDES – BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ». 

11. Το από 18-10-2011 έγγραφο της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για το υποέργο του 
θέµατος (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74992/2781/18-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το αριθµ. 3/17-10-2011 Πρακτικό της, που 
αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών των εταιρειών που έγιναν αποδεκτές στις 
επόµενες φάσεις του διαγωνισµού, µε τους αντίστοιχους πίνακες βαθµολογίας για κάθε 
οµάδα χωριστά, όπως καθορίζονται στην προκήρυξη.  
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12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/846/27-10-2011) 

Εγκρίνει το αριθµ. 3ο/17-10-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για το υποέργο 5 
«Προµήθεια Κινητού Εξοπλισµού» του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ και ∆)», προϋπολογισµού 
1.000.000,00 € µε ΦΠΑ, βάσει του οποίου η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση – 
βαθµολόγηση των προσφορών των εταιρειών που έγιναν αποδεκτές στις επόµενες φάσεις του 
διαγωνισµού, βάσει της αριθµ. 23/631/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
συµπληρώνοντας τους Πίνακες Αξιολόγησης µε τις αντίστοιχες βαθµολογίες των εταιρειών για 
τα προσφερόµενα µηχανήµατα. 

Το ως άνω αριθµ. 3ο/17-10-2011 Πρακτικό, µε τους αντίστοιχους Πίνακες Αξιολόγησης, µε τις 
επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Σηµειώνεται ότι ο ∆ιαγωνισµός θα συνεχισθεί µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, 
µετά από πρόσκληση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στην άποψη που 
υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική αριθµ. 14/57/29-
07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέµα για τη 
λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, η οποία έχει ως εξής: 
«Καµιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όχι µόνο µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για 
µας η δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας 
(εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να 
λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν 
πολιτικών και άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το 
περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά 
συνολικά της περιοχής. ∆εν µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το 
επίπεδο των εργασιών για την κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το 
δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την ευθύνη για το κόστος να την αναλάβουν αυτοί που την 
έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή 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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3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΟΜΑ∆Α A’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» 
 

για το υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή 
ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου 

(Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)» 
 
Στα Ιωάννινα σήµερα, την 17 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.30’ π.µ. οι 
παρακάτω υπογράφοντες: 
1. Απόστολος Ζιώγας, Μηχ/γος – Ηλ/γος ΜηχανικόςΠρώην υπάλληλος Η./Α.∆.Η.-∆.Μ. και 

νυν στη ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας 
Ηπείρου 

2. Γεώργιος Κωστάκης, Ηλ/γος Μηχανικός Πρώην υπάλληλος ∆.Ε.Σ.Ε.Η. Α.∆.Η.-
∆.Μ. και νυν στη ∆/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας 
Ηπείρου 

3. Γεώργιος Στάµος, Εργοδηγός Πρώην υπάλληλος ∆.∆.Ε. Α.∆.Η.-∆.Μ. 
και νυν ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου Α.∆.Η.-
∆.Μ. 

 
Αποτελούντες Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια του υποέργου 5 «Προµήθεια  
Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», σύµφωνα µε την αρ. 
841/02-06-2011 Απόφαση της ∆.∆.Ε.Η./Α.∆.Η.-∆.Μ. και µετά από προηγούµενες 
συνεδριάσεις την 12-09-2011 και την 19-09-2011για την αξιολόγηση των προσφορών της 
παραπάνω Οµάδας Α’ προβήκαµε στην αξιολόγηση – βαθµολόγηση των προσφορών 
συµπληρώνοντας τους Πίνακες Αξιολόγησης µε τις αντίστοιχες βαθµολογίες των παρακάτω 
Εταιρειών για τα προσφερόµενα µηχανήµατα. 
 
Οι προσφορές είναι οι εξής: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕ 

∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Μηχάνηµα LIEBHERR LR634 
LITRONIC 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2: ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ Μηχάνηµα CAT 963 DWHA 
 

 
Από τον έλεγχο των δύο (2) τεχνικών προσφορών προέκυψαν τα παρακάτω, σύµφωνα και µε 
τα οποία έγινε η βαθµολόγηση των προσφορών, όπως φαίνεται και στους συνηµµένους 
πίνακες:  
ΟΜΑ∆Α Α (ΣΒ= 80%) 

1. Συµφωνία προσφερόµενων µηχανηµάτων  
µε τις προδιαγραφές της διακήρυξης 
 
1.1 Πλαίσιο, κινητήρας, ροπή – βάρος µηχανήµατος 
 
1.1.1 Πλαίσιο – Βάρος µηχανήµατος 

• Τα πλαίσια και των δύο (2) µηχανηµάτων είναι κιβωτοειδούς σχηµατισµού µε επιφάνεια 
θώρακα αποτελούµενη από διαιρούµενες πλάκες χαλύβδινων ελασµάτων (αποτροπή εισόδου 
σκουπιδιών). 

Η εξάρτηση του κάδου γίνεται µε σύνδεσµο Ζ 
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• Τα βάρη των µηχανηµάτων είναι της τάξης του 20255 Kg(CAT) και 20746 Kg (LIEBHERR) 
1.1.2 Κινητήρας – Ροπή 

• Ο κινητήρας του CAT έχει ισχύ 141Kw (189Hp) στις 2000rpm ενώ το LIEBHERR έχει ισχύ 
135 Kw (184Hp) στις 1800rpm. Οι κινητήρες και των δύο (2) είναι κατασκευασµένοι από τα 
ίδια εργοστάσια (CAT & LIEBHERR) µε χωρητικότητες 6.6 lt και έξι (6) κυλίνδρους το CAT 
και 7 lt και τέσσερις (4) κυλίνδρους το LIEBHERR. 
Η ιπποδύναµη του CAT είναι µεγαλύτερη της προδιαγραφόµενης (188Hp) 

• Οι διαστάσεις των κυλίνδρων και των πιστονιών στο LIEBHERR (λόγω της µεγάλης 
χωρητικότητας και τους λιγότερους κυλίνδρους) έχουν µεγαλύτερες φθορές. Η αγορά των 
σύγχρονων κινητήρων τείνει σε κινητήρες µε µικρότερες χωρητικότητες και διαστάσεις εν 
γένει. 

• Η δεξαµενή καυσίµων στο CAT είναι 400lt έναντι 360lt του LIEBHERR. Η εργασία του 
µηχανήµατος LIEBHERR γίνεται σε κλίση µέχρι 45ο ενώ του CAT σε κλίση µέχρι 35ο. 

• Υπάρχει στο CAT διαγνωστικό σύστηµα βλαβών και από µακριά. 
• Η max ροπή στο CAT είναι 865Nm στις 1300rpm ενώ στο LIEBHERR είναι 860rpm στις 

1350πρίπου rpm 
Τα µηχανήµατα εξεταζόµενα και στα επιπλέον στοιχεία τους (Ψύξη κινητήρα, Ηλεκτρονικός 
έλεγχος κινητήρα, Φίλτρα εν γένει κ.λπ.) στο παραπάνω κριτήριο δίνουν µία υπεροχή στον 
κινητήρα του CAT. 
 
1.2. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης – Υδραυλικό σύστηµα 
Σύστηµα ∆/νσης – Σύστηµα πέδησης – Σύστηµα κύλισης 
 
1.2.1 Σύστηµα µετάδοσης κίνησης – Υδραυλικό σύστηµα 

• Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης είναι του ιδίου εργοστασίου για καθένα από τα δύο 
µηχανήµατα (CAT & LIEBHERR αντιστοίχως). Είναι υδροστατικό και στα δύο µηχανήµατα. 
Η πίεση του υδραυλικού συστήµατος στο CAT υπερέχει ελάχιστα του LIEBHERR (3989 psi 
έναντι 3770psi). 
Στα δύο µηχανήµατα υπάρχουν συστήµατα ηλεκτρονικά που ελέγχουν την λειτουργία του 
υδροστατικού συστήµατος. Στο CAT το αντίστοιχο σύστηµα (EHC) ρυθµίζει αυτόµατα και 
την ταχύτητα του µηχανήµατος ενώ ταυτόχρονα το υδροστατικό σύστηµα εκµεταλλεύεται όλη 
την διαθέσιµη ισχύ του κινητήρα. Οι στροφές του κινητήρα διατηρούνται στο βέλτιστο σηµείο 
και ρυθµίζεται και το σύστηµα πορείας των ερπυστριών.  
Οι ταχύτητες και στα δύο µηχανήµατα είναι από 0 ÷ 10Km/h. 
Οι τελικές κινήσεις και στα δύο µηχανήµατα είναι πλανητικού τύπου. 
1.2.2 Σύστηµα ∆/νσης – Σύστηµα Πέδησης 

• Η υδροστατική οδήγηση και στα δύο (2) µηχανήµατα γίνεται µε joystick 
• Το σύστηµα πέδησης είναι παρόµοιο για τα δύο (2) µηχανήµατα 

1.2.3 Σύστηµα κύλισης 
• Το σύστηµα κύλισης περιλαµβάνει περίπου τον ίδιο αριθµό στοιχείων (ερπύστριες 
αυτολίπαντες, πλάτους 550 ÷ 560 mm, ράουλα, πέδιλα κ.λπ.) και είναι κατασκευασµένο από 
τον ίδιο κατασκευαστή για κάθε εταιρεία. Ο τρόπος τάνισης των ερπυστριών είναι υδραυλικός. 
Το πλάτος του µηχανήµατος στα άκρα των ερπυστριών για τον CAT είναι 2.400 mm ενώ για 
το LIEBHERR είναι 2.308mm 
 
1.3 Στατικό φορτίο ανατροπής µηχανήµατος χωρίς αντίβαρο ή αναµόχλευση 
Κάδος 
∆ύναµη αποκόλλησης υλικού του κάδου 
 

α)  Ο κάδος του CAT λειτουργεί υδραυλικά µε εµβολοφόρο αντλία παροχής 209l/Μ και πίεσης 
ρ=275 bar  
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Η ανύψωση του κάδου γίνεται µε δύο (2) υδραυλικούς κυλίνδρους 
Ο χρόνος ανόδου του κάδου είναι:      5,7sec 
Ο χρόνος αδειάσµατος είναι:       3,3sec 
Ο χρόνος καθόδου (ελεύθερος κάδος) είναι:    2,0sec 
Συνολικός χρόνος υδραυλικού κύκλου 
(µε ταυτόχρονη ανύψωση και εκκένωση) είναι:   6,4sec 
Υπάρχει σύστηµα αυτόµατο επαναφοράς κάδου σε κατάλληλη θέση φόρτωσης και 
µπλοκαρίσµατος της ανύψωσης. 
Το ύψος ανύψωσης και η γωνία φόρτωσης είναι ρυθµιζόµενα 
Ο κάδος του CAT έχει χωρητικότητα 3,10m3 (µε σχάρα και νύχια µε λάµες, ειδικός για 
ΧΥΤΑ) 
Το πλάτος του κάδου είναι:       2612mm 
Ο αριθµός των δοντιών είναι:      8 
Το βάρος του κάδου είναι:      ~ 2010Kg 
Το µέγιστο ύψος στον πείρο του κάδου είναι:   3.940mm 
Η γωνία ανατροπής κάδου είναι:     53ο  
Το Max ύψος εκφόρτωσης (γωνία κάδου 45ο) είναι:   2.915mm 
Το βάθος εκσκαφής είναι:      138mm 
Το στατικό φορτίο ανατροπής είναι:     15.883Kg 
Η δύναµη αποκόλλησης υλικού του κάδου 
µε νύχια και µε προστατευτικές λάµες είναι:    204KN 
   

β) Ο κάδος του LIEBHERR λειτουργεί υδραυλικά µε αντλία παροχής 209l/min και πίεσης 
ρ=290bar 
Οι χρόνοι λειτουργίας του κάδου δεν αναφέρονται στην περιγραφή. 
Αναφέρεται ότι υπάρχει σύστηµα αυτόµατης οριζοντίωσης κατά την ανύψωση. 
Ο κάδος του LIEBHERR έχει χωρητικότητα 2,60 m3 µε χρήση σχάρας στο πάνω µέρος και 
νύχια µε προστατευτικές λάµες ανάµεσα στα νύχια. 
Το πλάτος του κάδου είναι:       2.500mm 
Το µέγιστο ύψος στον πείρο του κάδου είναι:    4.053mm  
Το µέγιστο ύψος εκφόρτωσης µε τον κάδο σε γωνία 45ο είναι:  3.148mm 
Το σχετικό φορτίο ανατροπής είναι:     14.514Kg  
Η δύναµη αποκόλλησης υλικού είναι:    180ΚΝ  
Το βάθος εκσκαφής είναι:      120mm 
Το βάρος του κάδου είναι:      1.539Kg 
 
Από την σύγκριση των δύο παραπάνω µηχανηµάτων φαίνεται ότι το µηχάνηµα CAT υπερτερεί 
σαφώς στο εξεταζόµενο τµήµα του αντίστοιχου LIEBHERR σε αποδόσεις, ευστάθεια, 
εκσκαφή κ.λπ. στοιχεία που δείχνουν δηλαδή την «δύναµη» του µηχανήµατος. 
 
1.4 Καµπίνα χειρισµού – Χειριστήριο – Άνεση 
Θέση – ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό σύστηµα 
Συγκρίνοντας την καµπίνα των δύο (2) µηχανηµάτων προκύπτει ότι υπάρχουν µερικές 
λειτουργίες σ’ αυτές που το CAT υπερέχει.  
Στο CAT υπάρχει εγκατεστηµένο το «Product Link» το οποίο επιτρέπει στον πελάτη ή έµπορο 
να λαµβάνει διαγνωστικές πληροφορίες για το µηχάνηµα µέσω τεχνολογίας δορυφόρου. 
Παρέχει επίσης πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίας, ώρες συντήρησης, κατάστασης 
µηχανήµατος κ.λπ. Κλιµατισµός Air Contition (A/C) µε οικολογικό υγρό R-134a, 
ραδιοκασετόφωνο µε ηχεία και κεραία, πλαστικό τάπετο δαπέδου, κωδικούς βλαβών κ.λπ. 
Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα και των δύο (2) µηχανηµάτων είναι περίπου ίδια. 
 

2. Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και στοιχεία –  
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Συστήµατα προστασίας, Επιθεώρησης και Εργονοµίας – 
Αποδοτικότητα υλικών – Αισθητικά χαρακτηριστικά 
 
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και στοιχεία των µηχανηµάτων, όπως φαίνονται από τα 
prospectus είναι καλύτερα στον CAT, το ίδιο ισχύει και για τα συστήµατα εργονοµίας και  
προστασίας, τα αισθητικά χαρακτηριστικά είναι περίπου ίδια. Σχετικά µε την αποδοτικότητα 
των υλικών, όπως προαναφέρθηκε, πιο καλά στοιχεία στον κάδο, στις δυνάµεις εκσκαφής 
κ.λπ. έχει το CAT. 
 

3.  Εξοπλισµός ΧΥΤΑ 
Από τους προσφερόµενους εξοπλισµούς φαίνονται τα εξής: 

α)  Ο κάδος στο CAT είναι µεγαλύτερος σε χωρητικότητα από αυτόν του LIEBHERR 
β)  Υπάρχουν εξαρτήµατα και κατασκευές στο CAT που δεν περιλαµβάνονται στο LIEBHERR 

(σύµφωνα πάντα µε τα αναγραφόµενα στην Τεχνική Προσφορά της και στο τµήµα «πρόσθετος 
εξοπλισµός» 
Αυτά είναι: 

1) Ειδικός στεγανοποιηµένος εµπρός υαλοπίνακας για εύκολη και γρήγορη χρήση 
2) Βαρέως τύπου προφυλακτήρες στο εµπρός µέρος 
3) Υψηλής αντοχής δεξαµενή υδραυλικού 
4) Προφυλακτήρες περιστρεφόµενοι για τον ανεµιστήρα 
5) Ψυγείο µε 6,5 κυψέλες ανά ίντσα (στο LIEBHERR δεν αναφέρεται η διάσταση των κυψελών) 
6) Φώτα επί πλέον 
7) Εκτροπείς απορριµµάτων στο πίσω µέρος των ερπυστριών 
8) Εναλλάκτης 24vol – 95A (LIEBHERR 80A) 
9) Περιστρεφόµενος φανός οροφής 
10) Κόρνα οπισθοπορείας. 

 
4. Παρουσίαση πληρότητας µελέτης προσφοράς 

(Σχέδια – prospects – περιγραφή) 
Η προσφορά της ΕΛΤΡΑΚ είναι πιο λεπτοµερειακή στην Τεχνική Περιγραφή και στα 
prospects εν γένει καθώς και στην ανάλυση του service µετά τους δώδεκα (12) µήνες καλής 
λειτουργίας 
 
ΟΜΑ∆Α B (ΣΒ= 20%) 

1.  Χρόνος και τόπος παράδοσης σε πλήρη λειτουργία 
Από τα αναγραφόµενα στις προσφορές των παραπάνω εταιρειών για τον χρόνο παράδοσης 
των µηχανηµάτων αυτός είναι για µεν το CAT τριάντα (30) ηµέρες για δε το LIEBHERR 
ενενήντα (90) ηµέρες. 
Σε συνάρτηση µε τον ζητούµενο χρόνο στην διακήρυξη [εκατό (100) ηµέρες] έχει γίνει και η 
βαθµολόγηση των µηχανηµάτων (107 – 101) 
 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας (υλικών και κατασκευής) –  
Εκπαίδευση – Τεχνική υποστήριξη – ∆ωρεάν Service –  
Χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά 
Από τα προσφερόµενα στοιχεία φαίνεται ότι η εγγύηση καλής λειτουργίας και για τα δύο (2) 
µηχανήµατα είναι δώδεκα (12) µήνες. 
Σύµφωνα µε τις δηλώσεις των διαγωνιζόµενων η παροχή ανταλλακτικών για µεν την CAT 
είναι είκοσι (20) έτη για δε την LIEBHERR δέκα πέντε (15) έτη. 
Η τεχνική υποστήριξη, ο τρόπος κάλυψης των ανταλλακτικών και η παρακαταθήκη τους σ’ 
αυτό αλλά και ο τρόπος εκπαίδευσης είναι πιο καλός για το CAT. 

 
3. Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω κινητών συνεργείων –  

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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Οργάνωση παροχών υποστήριξης – Χρόνος µετάβασης στο τόπο  
Εργασίας για αποκατάσταση ζηµιών 
Από τα αναγραφόµενα στοιχεία στις προσφορές τα κινητά συνεργεία που µετριούνται, το 
εργατικό δυναµικό, οι εγκαταστάσεις και η οργάνωση των παροχών είναι πολύ καλύτερα στην 
ΕΛΤΡΑΚ (µηχάνηµα CAT) 
 
Οι τεχνικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές (µε 
υπερκάλυψη πολλές φορές αυτών) και κατά συνέπεια είναι παραδεκτές. 
Στους συνηµµένους σχετικούς πίνακες φαίνεται η βαθµολογία κάθε προσφοράς η οποία είναι η 
εξής: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2: ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. 

∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

:100,84 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2: ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. :103,92 
 

Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για την 
ηµεροµηνία ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Οι πίνακες µε τις βαθµολογίες  
όλων των µηχανηµάτων για  
την Οµάδα A  
(Προµήθεια ερπυστριοφόρου φορτωτή) 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 

 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. 
∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 
1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΟΜΑ∆Α A 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων από 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3x4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1  Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - Πλαίσιο 

0.20 100÷110 100 20,00 

 1.2  Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Σύστηµα κύλισης - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.16 100÷110 101 16,16 

 1.3  Στατικό φορτίο ανατροπής 
µηχανήµατος χωρίς αντίβαρο ή 
αναµόχλευση – Κάδος – 
∆ύναµη αποκόλησης υλικού 
του κάδου 

0.12 100÷110 101 12,12 

 1.4  Καµπίνα χειρισµού - 
 Χειριστήριο - Άνεση – Θέση - 

Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό  
Σύστηµα 

0.04 100÷110 101 4,04 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας,  Επιθεώρησης, 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.10 100÷110 101 10,10 

3 Εξοπλισµός για εργασίες ΧΥΤΑ 0.15 100÷110 102 15,30 

4 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 100 3,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ=80,72 

Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,06 100÷110 101 6,06 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.08 100÷110 100 8,00 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών συνεργείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 101 6,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ=20,12 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ=100,84 
    Ο.ΠΕΦ. 

Ανοιγµένη τιµή Ερπυστριοφόρου Φορτωτή: Α.ΤΕΦ. =      -----------  
    Β.Τ. 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου 
είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει 
την µικρότερη Α.Τ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 

 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 
1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΟΜΑ∆Α A 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων από 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3x4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1  Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - Πλαίσιο 

0.20 100÷110 102 20,40 

 1.2  Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Σύστηµα κύλισης - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.16 100÷110 101 16,16 

 1.3  Στατικό φορτίο ανατροπής 
µηχανήµατος χωρίς αντίβαρο ή 
αναµόχλευση – Κάδος – 
∆ύναµη αποκόλησης υλικού 
του κάδου 

0.12 100÷110 108 12,96 

 1.4  Καµπίνα χειρισµού - 
 Χειριστήριο - Άνεση – Θέση - 

Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό  
Σύστηµα 

0.04 100÷110 104 4,16 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας,  Επιθεώρησης, 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.10 100÷110 103 10,30 

3 Εξοπλισµός για εργασίες ΧΥΤΑ 0.15 100÷110 107 16,05 

4 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 103 3,09 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ=83,12 

Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,06 100÷110 107 6,42 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.08 100÷110 101 8,08 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών συνεργείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 105 6,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ=20,80 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ=103,92 
 

    Ο.ΠΕΦ. 
Ανοιγµένη τιµή Ερπυστριοφόρου Φορτωτή: Α.ΤΕΦ. =      -----------  

    Β.Τ. 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου 
είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει 
την µικρότερη Α.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 

 
 

 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
ΟΜΑ∆Α Β’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

 

για το υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της 

Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)» 
 
Στα Ιωάννινα σήµερα, την 17 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.30’ π.µ. οι 
παρακάτω υπογράφοντες: 
1. Απόστολος Ζιώγας, Μηχ/γος – Ηλ/γος ΜηχανικόςΠρώην υπάλληλος Η./Α.∆.Η.-∆.Μ. και 

νυν στη ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας 
Ηπείρου 

2. Γεώργιος Κωστάκης, Ηλ/γος Μηχανικός Πρώην υπάλληλος ∆.Ε.Σ.Ε.Η. Α.∆.Η.-
∆.Μ. και νυν στη ∆/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας 
Ηπείρου 

3. Γεώργιος Στάµος, Εργοδηγός Πρώην υπάλληλος ∆.∆.Ε. Α.∆.Η.-∆.Μ. 
και νυν ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου 
Α.∆.Η.-∆.Μ. 

 
Αποτελούντες Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια του υποέργου 5 «Προµήθεια  
Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», σύµφωνα µε την αρ. 
841/02-06-2011 Απόφαση της ∆.∆.Ε.Η./Α.∆.Η.-∆.Μ. και µετά από προηγούµενες 
συνεδριάσεις την 26-08-2011 και την 08-09-2011για την αξιολόγηση των προσφορών της 
παραπάνω Οµάδας Β’ συγκεντρωθήκαµε και προβήκαµε στην αξιολόγηση – βαθµολόγηση 
των προσφορών συµπληρώνοντας τους Πίνακες Αξιολόγησης µε τις αντίστοιχες 
βαθµολογίες των παρακάτω Εταιρειών για τα προσφερόµενα µηχανήµατα. 
 
Οι προσφορές είναι οι εξής: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1: BOMAG HELLAS – 

Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

Μηχάνηµα BOMAG BC 672 RB-2 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2: HELESI 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

Μηχάνηµα ΤΑΝΑ GΧ320 
 

 
Από τον έλεγχο των δύο (2) τεχνικών προσφορών προέκυψαν τα παρακάτω, σύµφωνα και µε 
τα οποία έγινε η βαθµολόγηση των προσφορών, όπως φαίνεται και στους συνηµµένους 
πίνακες:  
 
ΟΜΑ∆Α Α (ΣΒ= 80%) 

1. Συµφωνία προσφερόµενων µηχανηµάτων  
µε τις προδιαγραφές της διακήρυξης 
 
1.1 Πλαίσιο, κινητήρας, ροπή – βάρος µηχανήµατος – ∆ύναµη συµπίεσης 
 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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1.1.1 Πλαίσιο – Βάρος µηχανήµατος 
• Το πλαίσιο στο µηχάνηµα BOMAG είναι τύπου BOX – SYSTEM (ενιαίο πλαίσιο 

εργοστασιακής συµπαγούς κατασκευής βαρέως τύπου) µε πάχος υλικών 20÷22mm ενώ το 
ΤΑΝΑ είναι βαρέως τύπου από χάλυβα (όχι ενιαίας εργοστασιακής συµπαγούς κατασκευής), 
χωρίς να αναγράφονται οι διαστάσεις τους (υλικά µε µικρότερο πάχος κ.λ.π.) 

• Το κάτω µέρος του πλαισίου της BOMAG είναι λείο και έχει σχήµα τέτοιο (σχήµα βάρκας) 
ώστε να µην κολλάνε τα απορρίµµατα. Επίσης λόγω του σχήµατος οι τριβές µε τα 
απορρίµµατα είναι µικρές που σηµαίνει µεγάλη ταχύτητα στη λειτουργία του µηχανήµατος 
και οικονοµική λειτουργία. 
Στο ΤΑΝΑ το κάτω µέρος είναι επίπεδο (µεγάλες αντιστάσεις). 

• Όλα τα κύρια µέρη του µηχανήµατος στο BOMAG (κινητήρας, αρθρώσεις, πλανητικά 
γρανάζια κ.λπ.) είναι εύκολα επισκέψιµα και πλήρη θωρακισµένα έναντι των απορριµµάτων 
και ανήκουν στο ενιαίο BOX – SYSTEM. 
Στο ΤΑΝΑ υπάρχουν ποδιές µε χαλύβδινες διαιρούµενες πλάκες µε κίνδυνο εισροής υγρών 
αποβλήτων. 

• Το BOMAG µπορεί να µπει σε νερά – βούρκο σε ύψος έως 1,80m. Όλα τα µικροεξαρτήµατα 
(µαρκούτσια – βαλβίδες κ.λπ.) προφυλάσσονται από τα απορρίµµατα και επιθεωρούνται 
εύκολα (ο συντηρητής εισέρχεται ολόκληρος στους χώρους των εξαρτηµάτων του 
µηχανήµατος, όπως π.χ. κινητήρας κ.λπ.). 
Στο ΤΑΝΑ δεν φαίνεται η λειτουργία σε ύψος νερού καθώς επίσης αρκετά από τα παραπάνω 
µικροεξαρτήµατα είναι εκτεθειµένα στο περιβάλλον των απορριµµάτων µε ό,τι συνεπάγεται 
αυτό. 

• Το BOMAG είναι αρθρωτού τύπου µε το εµπρός και το πίσω τµήµα να ενώνονται µέσω 
ισχυρού συνδέσµου άρθρωσης – ταλάντωσης κάτι που βοηθά την εργασία και σε µεγάλες 
κλίσεις (έως 45ο) καθώς και τη µη µετάδοση κραδασµών στην καµπίνα του χειριστή. Το 
σύστηµα άρθρωσης ταλάντωσης έχει αυτόµατο τρόπο λίπανσης και είναι όλο χυτό, Η γωνία 
ταλάντωσης είναι ±15ο. 
Το ΤΑΝΑ είναι αρθρωτού τύπου µε άκαµπτο σασί και γωνία ταλάντωσης 0ο, που σηµαίνει 
καταπόνηση αρθρώσεων, φορτίσεις στα ελάσµατα, στρεβλώσεις σ’ αυτά, εργασία σε σχεδόν 
επίπεδο µέρος, µικρές ταχύτητες κ.λπ. 
Όλα τα δοµικά µηχανήµατα (µπουλντόζες, φορτωτές, οδοστρωτήρες κ.λπ.) έχουν µεγάλη 
γωνία ταλάντωσης για λόγους προστασίας από ανατροπή, ασφάλεια (στρεβλώσεις πλαισίων) 
και άνεση χειριστή.  
Η µικρή ταλάντωση ή η παντελής έλλειψη ταλάντωσης καταπονεί την άρθρωση και 
δηµιουργεί επικίνδυνες φορτίσεις στα ελάσµατα και στρεβλώσεις αυτών. 

• Στη BOMAG η ελεύθερη απόσταση από το έδαφος είναι 600mm σε κάθε τµήµα του 
πλαισίου (χαµηλό κέντρο βάρους µηχανήµατος µε ό,τι συνεπάγεται αυτό κ.λπ.) και το πίσω 
µέρος του µηχανήµατος είναι ειδικά φτιαγµένο για την µη επικόλληση των απορριµµάτων 
στα εξωτερικά τοιχώµατα. 
Στο ΤΑΝΑ η απόσταση των µεταλλικών µερών από το έδαφος είναι στο µεν κέντρο 910mm 
ενώ σε άλλα σηµεία (πάνω από τους κυλίνδρους) είναι πολύ χαµηλή ~210mm. Το υψηλό 
κέντρο βάρους σε συνθήκες εργασίας µε κλίση δηµιουργεί προβλήµατα. 

• Οι τροχοί στο BOMAG είναι πολύ έξω από το µηχάνηµα (προστατευµένα πλαστικά 
γρανάζια).  
Στο ΤΑΝΑ το πλάτος του πλαισίου είναι µεγαλύτερο των τροχών ενώ τα πλανητικά 
γρανάζια είναι απροστάτευτα στην άκρη του µηχανήµατος. 

• Το βάρος του BOMAG είναι 32100Kg και συµπυκνώνει απορρίµµατα µε ωριαία απόδοση 
530tn/h, ενώ το ΤΑΝΑ είναι 32000Kg. ∆εν αναφέρεται η απόδοση. 

• Οι διαστάσεις των µηχανηµάτων είναι περίπου ίδιες 
• Τα φορτία του µπροστινού άξονα στο BOMAGείναι περίπου 15300Kg και στον πίσω άξονα 

16800Kg ενώ στο ΤΑΝΑ είναι από 16000Kg σε κάθε άξονα 
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1.1.2 Κινητήρας – Ροπή 

• Ο κινητήρας του BOMAG έχει ισχύ 442Hp κατά SAEJ 1349 (330KW κατά ISO 9249) ενώ 
το ΤΑΝΑ έχει κινητήρα ισχύος 365Hp  
Ο λόγος ιπποδύναµης ανά ΤΝ λειτουργίας είναι για κάθε µηχάνηµα: 
BOMAG:  442Hp/32.10TN =  13,77Hp/TN 
TANA: 365Hp/32TN =  11.40Hp/TN 
Είναι σαφής η διαφορά των κινητήρων 

• Η µεγάλη ιπποδύναµη σηµαίνει λιγότερα καύσιµα και µειωµένες φθορές άρα οικονοµία και 
εν γένει «ξεκούραστο κινητήρα». Η λειτουργία του µηχανήµατος στο BOMAG είναι περίπου 
στο 80% της απόδοσης του κινητήρα ενώ στο ΤΕΝΑ λόγω του µικρού λόγου η λειτουργία 
του µηχανήµατος είναι στο 100% µε συνέπεια καύσιµο πολύ και φθορές στον κινητήρα. 

• Η µέγιστη ροπή στο BOMAG είναι 2080Nm στις 1300rpm ενώ στο ΤΑΝΑ είναι 1674Nm 
στις 1000 ÷ 1400rpm καλύτερη και γραµµικότερη ροπή (καλύτερη απόδοση) 

• Στο BOMAG υπάρχουν πλήρη στοιχεία για τα καυσαέρια (NOX+HC, CO, PT κλπ), ενώ στο 
ΤΑΝΑδεν φαίνονται αυτά τα στοιχεία. 

• Η είσοδος του αέρα στο BOMAG γίνεται από το ψηλότερο σηµείο του µηχανήµατος (>4Μ). 
Ο χώρος του κινητήρα είναι σε υπερπίεση (δεν εισέρχονται σωµατίδια στον κινητήρα), ο 
αέρας προορίζεται για την καµπίνα του χειριστή και για τον κινητήρα. Υπάρχουν πολλά 
φίλτρα αέρα και καυσίµων. 
Η θέση της εισόδου του αέρα είναι καλή και δεν υπάρχει ανάµιξη µε τα καυσαέρια. 
Στο ΤΑΝΑ (σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο prospectus) µόνο ο αέρας για τον χειριστή 
τροφοδοτείται από το ψηλότερο σηµείο ενώ ο αέρας για τον κινητήρα, τα ψυγεία είναι σε 
χαµηλότερο σηµείο και κοντά στην εξάτµιση. 

• Το σύστηµα ψύξης του κινητήρα είναι στο BOMAG υψηλής απόδοσης και εξασφαλίζει την 
συνεχή και οµαλή λειτουργία της µηχανής και στις πιο δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες 
(καύσωνα, παγωνιά κ.λπ.) και σε περιβάλλον σκόνης και αιωρούµενων σωµατιδίων χωρίς να 
απαιτείται τακτικός καθαρισµός. (είσοδος του αέρα για τον κινητήρα, ψυγεία και χειριστή 
από πολύ υψηλά που σηµαίνει καθαρότερος αέρας) 
Υπάρχουν στο BOMAG µηχανισµοί ασφαλείας στο υδραυλικό κύκλωµα του µηχανήµατος 
για υψηλή ασφάλεια, όχι είσοδο βρωµιάς κ.λπ. 

• Ο κινητήρας του BOMAG είναι πλήρως στεγανός, εύκολος στην πρόσβαση και πλήρως 
ηχοµονωµένος προς όλες τις πλευρές. 

 
1.1.3 ∆ύναµη συµπίεσης 

 
• Το βάρος του πλαισίου στο BOMAG ισοκατανέµεται στους τέσσερις (4) τροχούς. Το κέντρο 
βάρους είναι χαµηλό και η ταλάντωση διευκολύνει την κίνηση του µηχανήµατος στα 
απορρίµµατα και σε ανώµαλα εδάφη 

• Από το βάρος των µηχανηµάτων και την επιφάνεια των τροχών υπολογίζοντας την πίεση 
(Kg/m2) επί των απορριµµάτων φαίνεται ότι το BOMAG ασκεί µεγαλύτερη πίεση σ’ αυτά. 
Το γραµµικό φορτίο στο BOMAG είναι µεγαλύτερο από το άλλο µηχάνηµα 
 
1.2  Σύστηµα µετάδοσης κίνησης – Υδραυλικό σύστηµα 
Συστήµατα ∆/νσης – Πέδησης – Κύλισης 
 
1.2.1. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης – Υδραυλικό σύστηµα 

• Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης στο BOMAG είναι υδροστατικό. Ο κινητήρας δίνει κίνηση 
στις αντλίες υδραυλικού. Το κύκλωµα πορείας αποτελείται από δύο (2) δίδυµες αντλίες 
πορείας ανεξάρτητες µεταξύ τους που δίνουν κίνηση στα τέσσερα (4) αυτόνοµα µοτέρ 
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πορείας. Το πλεονέκτηµα της όλης διάταξης είναι ότι αν συµβεί κάτι στο ένα µοτέρ µπορεί 
το µηχάνηµα να λειτουργήσει και µε το άλλο. 
Με την πλήρη υδραυλική κίνηση του µηχανήµατος οι δυνάµεις ώθησης είναι µεγαλύτερες. 
Τα τέσσερα (4) υδραυλικά µοτέρ έχουν δισκόφρενα που δεν φθείρονται καθόλου για 
γρήγορο και σίγουρο φρενάρισµα. 
Το µηχάνηµα διαθέτει σύστηµα load sensing µε το οποίο υπάρχει κέρδος σε Hp περίπου 82, 
(δηλαδή 15% περίπου περισσότερη απόδοση δύναµης ώθησης). 
Στο ΤΑΝΑ το σύστηµα µετάδοσης κίνησης περιλαµβάνει διπλό ανεξάρτητο υδροστατικό 
σύστηµα για κάθε κύλινδρο. Υπάρχουν δύο (2) κύλινδροι στο µηχάνηµα χωριστά µε δύο (2) 
υδραυλικές αντλίες και δύο (2) υδραυλικούς κινητήρες. Σε κάθε κύλινδρο υπάρχουν 
µεικτήρες µε πλανητικούς τροχούς. 

•  Και στα δύο µηχανήµατα υπάρχει σύστηµα συνεχούς ηλεκτρονικού ελέγχου και 
περιορισµού της ολίσθησης και στους (2) ή (4) κυλίνδρους. 
Γενικώς και τα δύο µηχανήµατα ως προς την λειτουργία του συστήµατος µετάδοσης κίνησης 
έχουν καλά στοιχεία. 

• Στο BOMAG υπάρχουν τέσσερις (4) ταχύτητες από 0 ÷ 12km/h ενώ στο TANA δύο (2) 
ταχύτητες (εµπρός 0 ÷ 5km/h και πίσω 0 ÷ 7km/h).  
Είναι προφανές ότι όταν το ένα µηχάνηµα κινείται µε σχεδόν διπλάσια ταχύτητα από το 
άλλο  η απόδοσή του είναι πολύ υψηλή (συµπίεση µεγάλης έκτασης, µικρός χρόνος κ.λπ.) 

• Η αναρριχητική ικανότητα του BOMAG είναι 100%, δηλαδή γωνία ανάβασης 45ο σε πλήρη 
απόδοση έργου. Στο ΤΑΝΑ αναφέρεται ότι γίνεται αναρρίχηση πάνω από 50ο (ικανότητα 
>100% δεν µπορεί να υπάρξει) και σε πλάγια κλίση >45ο (όχι prospectus). Η απόδοση του 
µηχανήµατος (max συµπίεση) λόγω της δοµής του µηχανήµατος (ΤΑΝΑ) γίνεται σε χαµηλές 
κλίσεις (σχεδόν επίπεδες επιφάνειες). 
 
1.2.2. Σύστηµα ∆ιεύθυνσης 

• Το σύστηµα διεύθυνσης και στα δύο µηχανήµατα είναι υδραυλικό 
• Η γωνία εργασίας είναι ±40ο (τιµόνι αριστερά δεξιά) ίδια και για τα δύο µηχανήµατα. 
• Η εσωτερική ακτίνα περιστροφής για το BOMAG είναι 3090mm και για το ΤΑΝΑ 4090mm 
που σηµαίνει ότι η «ευλυγισία» εν γένει του BOMAG είναι καλύτερη. 

• Όπως προαναφέρθηκε η ταλάντωση του µηχανήµατος στο BOMAG είναι ±15ο = 30ο γενικά 
ενώ στο ΤΑΝΑ µηδενική. Επίσης η καµπίνα του χειριστή στο BOMAG είναι στο πίσω µέρος 
ενώ στο ΤΑΝΑ στο µπροστινό (άνετη οδήγηση στο BOMAG απορρόφηση κραδασµών – 
αναταράξεων από το µαχαίρι κ.λπ.) 
 
1.2.3 Σύστηµα πέδησης – κύλισης 

• Τα φρένα εργασίας και στα δύο µηχανήµατα έχουν υδροστατική λειτουργία µε επενέργεια 
στους τέσσερις (4) τροχούς (κυλίνδρους) το ένα (BOMAG) και στους δύο (2) τροχούς 
(κυλίνδρους) το άλλο. Η όσο το δυνατόν λιγότερες επισκευές στα παραπάνω φρένα 
(BOMAG σχεδόν χωρίς επισκευές) και ο µεγάλος βαθµός ασφαλείας δίνουν κάποια υπεροχή 
στο BOMAG. 

• Στο BOMAG υπάρχουν χειρόφρενα στάθµευσης µε δισκόφρενο ενσωµατωµένο σε κάθε 
µοτέρ πορείας καθώς και φρένο κινδύνου υδροστατικό (µπουτόν στο ταµπλό µε 
ενεργοποίηση ακαριαία τα φρένα εργασίας και το χειρόφρενο). Στο ΤΑΝΑ υπάρχει 
χειρόφρενο έκτακτης ανάγκης µε υδραυλική ενεργοποίηση µε δίσκους ενσωµατωµένους στα 
πλανητικά κιβώτια και φρένα όπως παραπάνω. 
 

1.3 Κύλινδροι / τροχοί συµπίεσης & σύστηµα αυτοκαθαρισµού τους – ∆ιαστάσεις 
∆όντια τεµαχισµού – Υδραυλική λάµα – υδραυλικοί κύλινδροι 
Μέγιστο πλάτος κυλίνδρων σε δύο (2) διαδοχικά περάσµατα 
• Στο BOMAG υπάρχουν τέσσερις (4) τροχοί µε διαστάσεις: 
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Εµπρός  Πίσω 
Πλάτος:   1350mm  1195mm 
Πολυγωνικοί δίσκοι:  5τεµ   5τεµ 
∆ιάµετρος τροχών (εσ.– εξ.): 1220/1660mm  1220/1660mm 
Αριθµός δοντιών:  60Χ2τεµ  50Χ2τεµ 
Αριθµός Αποξεστών 
νυχιών ανά τροχό:  2Χ6τεµ  2Χ5τεµ 
Κόφτες καλωδίων:  2   4 
Ύψος δοντιού + βάση 
(βάθος συµπίεσης):  225mm  225mm 
Ύψος δοντιού:   145mm  80mm 
Ύψος ηµικυκλίου:  80mm   80mm 
 
Στο TANA υπάρχουν δύο (2) τροχοί (κύλινδροι) µε διαστάσεις: 
    Εµπρός  Πίσω 
Πλάτος τεµαχισµού:  2600mm  2600mm 
Εξ. ∆ιάµετρος κυλίνδρων: 1620mm  1620mm 
Κωνικά δόντια:  80τεµ   80τεµ 
Ύψη δοντιών:   200mm  200mm 
Ξύστρες:   14τεµ   14τεµ 
Κόφτες καλωδίων:  2τεµ   2τεµ      

• Το υλικό κατασκευής των τροχών στο µεν BOMAG είναι από ατσάλι υψηλής αντοχής 
(30ΜnΒn ειδικό κράµα) ενώ στο ΤΑΝΑ είναι από απλό st37. 
Στο µεν BOMAG πάνω στους τροχούς εφαρµόζουν πολυγωνικοί δίσκοι – τροχοί (κάθε 
πολυγωνικός δίσκος γίνεται από δέκα ηµικύκλια), στους οποίους είναι συγκολληµένες οι 
υποδοχές των δοντιών. Τα δόντια είναι αντικαταστάσιµα. Στο ΤΑΝΑ υπάρχουν οι τροχοί και 
πάνω σ’ αυτούς είναι κολληµένα τα δόντια. 

•  Ο πολυγωνικός δίσκος (µε τα δόντια) έχει βάθος συµπίεσης 225mm στο BOMAG ενώ στο 
ΤΑΝΑ το βάθος συµπίεσης είναι 200mm. Στο βάθος 225mm ο συµπιεστής (BOMAG) 
στηρίζεται στους πολυγωνικούς δίκσους αυξάνοντας έτσι τον βαθµό συµπύκνωσης. Με τους 
δίσκους επιτυγχάνεται η πλέον δυνατή µείωση του όγκου των απορριµµάτων και ο βαθµός 
συµπύκνωσης στο BOMAG είναι 1400kg/m3. Λόγω της κατασκευής των στεφανιών 
(ηµικύκλια) (BOMAG) στα απορρίµµατα παραµένουν αυλάκια που βοηθούν στην απορροή 
των βρόχινων υδάτων. 

• Τα δόντια στο BOMAG είναι αντικαταστάσιµα (κάλυµµα σταθερών δοντιών) και 
τοποθετούνται εύκολα και απλά µε έναν πείρο και έχουν διάρκεια ζωής πάνω από 4000hr. 
Στο ΤΑΝΑ τα δόντια είναι κολληµένα στον κύλινδρο. Είναι προφανές ότι η συντήρηση των 
δοντιών, η προστασία αυτών, η απασχόληση προσωπικού για την αλλαγή αυτών, τα 
απαιτούµενα υλικά για την αλλαγή δοντιών κ.λπ. καθιστούν το BOMAG οικονοµικά και 
τεχνικά συµφέρον στο παραπάνω τµήµα.  
Ο χρόνος αλλαγής των δοντιών για το BOMAG είναι ~3min/δόντι σε αντίθεση µε το 
κολληµένο δόντι όπου ο χρόνος είναι  ~25min/δόντι. Υπάρχει δηλαδή µεγάλη οικονοµία 
χρόνου στις αλλαγές καθώς επίσης και οικονοµία υλικών και προσωπικού. 

• Στο BOMAG σε κάθε τροχό υπάρχουν δύο (2) αποξέστες για πλήρη καθάρισµα των τροχών. 
Επίσης οι τροχοί φέρουν κόφτες (για µη τύλιγµα καλωδίων κ.λπ.), όπως προαναφέρθηκε στα 
στοιχεία του µηχανήµατος. 
Επίσης υπάρχει συνδυασµός ξύστρας – κόφτη στο µοτέρ των τροχών για να µην τυλίγονται 
σύρµατα. Η παραπάνω κατασκευή έχει σαν αποτέλεσµα ποτέ να µην υπάρχουν σκουπίδια 
στους τροχούς (καθαροί τροχοί) ώστε να επιτυγχάνεται ίδια απόδοση κάθε στιγµή µε µεγάλη 
συµπίεση. Στο ΤΑΝΑ υπάρχουν ξύστρες και κόφτες σε πιο απλή µορφή και κατασκευή, π.χ. 
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υπάρχουν µαρκούτσια έξω από το σασί µε συνέπεια να µην προστατεύονται επαρκώς µε τις 
ξύστρες κ.λπ. 
Ο αριθµός των δοντιών είναι µεγαλύτερος στο BOMAG (πιο πυκνή συµπίεση). Το βάθος της 
συµπίεσης και η διαφορετικότητα στο BOMAG (ηµικύκλια, αντικαταστάσιµα δόντια, 
βαθύτερη συµπίεση κ.λπ.) το καθιστούν πιο αποτελεσµατικό στη συµπίεση – συµπύκνωση. 

• Από τις συγκρίσεις των στοιχείων των µηχανηµάτων φαίνεται ότι οι τροχοί στο BOMAG 
έχουν µεγάλο βαθµό συµπύκνωσης, µικρό κόστος επισκευής, είναι πολύ έξω από το 
µηχάνηµα ώστε να προστατεύονται τα πλανητικά γρανάζια, επιτυγχάνουν καλή εφαρµογή 
στο έδαφος και στις στροφές µε κλίση, τεµαχίζουν – ζυµώνουν – συνθλίβουν και συµπιέζουν 
τα απορρίµµατα και έχουν βάθος διείσδυσης 225mm έναντι 200mm του ΤΑΝΑ (πριν το 
τύµπανο φτάσει στα απορρίµµατα). 

• Το πλάτος συµπίεσης σε ένα πέρασµα για το BOMAG είναι 2700mm. Σε δύο (2) περάσµατα 
το πλάτος συµπύκνωσης είναι 5125mm. Στο prospectus και για λόγους αλληλοκάλυψης 
πιθανόν δίνεται από τον κατασκευαστή πλάτος συµπύκνωσης 5m. 
Συγκρίνοντας τις ταχύτητες των δύο µηχανηµάτων συναρτησιακά και µε το πλάτος και το 
είδος των τροχών φαίνεται ότι η ωριαία απόδοση του BOMAG, η ωριαία ισοπέδωση καθώς 
και η συµπίεση µε υψωµένο µαχαίρι ή σπρώξιµο υπερτερεί κατά πολύ του άλλου 
µηχανήµατος. Π.χ. σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν δοθεί η ωριαία απόδοση του BOMAG 
µπορεί να είναι ~32400m2 ενώ στο ΤΑΝΑ είναι  ~18620m2 (Συνάρτηση διαστάσεων, 
ταχύτητας κ.λπ.). 
Στο BOMAG στο πρώτο πέρασµα λόγω των τεσσάρων (4) τροχών συµπιέζονται διπλά τα 
απορρίµµατα κάτω από τους τροχούς. Στο δεύτερο πέρασµα το κενό µεταξύ των δύο τροχών 
συµπιέζεται κανονικά. Στο ΤΑΝΑ λόγω του µεγάλου µήκους κυλίνδρων συµπιέζεται σ’ ένα 
πέρασµα διπλά όλο το µήκος του κυλίνδρου. Ο χρόνος συµπίεσης σ’ ένα πέρασµα είναι 
µικρότερος στο ΤΑΝΑ αλλά συγκρίνοντας και τις ταχύτητες εργασίας προκύπτει ότι µία 
έκταση π.χ. 100.000m2 θα συµπιεστεί πολύ πιο γρήγορα από το BOMAG. Πολύ σοβαρό 
λόγο στα παραπάνω έχει και το κεκλιµένο της επιφάνειας όπως προαναφέρθηκε όπου 
υπάρχει υπεροχή από το BOMAG. Επίσης η ποσότητα του υλικού που θα διαστρωθεί (χώµα) 
είτε µε τον ένα είτε µε τον άλλο τρόπο θα έχει ελάχιστες διαφορές. Σηµασία όµως έχει η 
ποιότητα της συµπύκνωσης και η ταχύτητα αυτής. 

• Η υδραυλική λάµα – µαχαίρι στο BOMAG έχει πλάτος 3800mm και ύψος 1950, είναι από 
υλικό St 34,2 και St 52,3 µε πάχος 20mm ÷ 40mm (στην ενίσχυσή του). Το βάθος σε κίνηση 
του µαχαιριού είναι 120mm. Το µαχαίρι έχει ακρολέπιδα από άριστο υλικό και εύκολα 
αντικαθιστώµενα και δεν καταπονείται σε στρέψη λόγω των νευρώσεων που υπάρχουν στην 
κατασκευή του. Η χωρητικότητα της λάµας είναι 11,6m3 και η επιφάνεια 8,2m2. Το µαχαίρι 
κινείται από ένα υδραυλικό έµβολο µε πίεση αντλίας 230bar. 
Το µαχαίρι δουλεύει και σαν γκρέιντερ κατά την πίσω κίνηση µε ειδικό κουµπί. (Στο ΤΑΝΑ 
δεν υπάρχει αυτό). 
Στο ΤΑΝΑ η κίνηση του µαχαιριού γίνεται µε δύο έµβολα διπλής ενέργειας και αυτό έχει 
πλάτος  λάµας 3650mm, ύψος 1760, ύψος πάνω από το έδαφος 1200mm και βάθος κάτω από 
την επιφάνεια του εδάφους 115mm. Όλες οι παραπάνω διαστάσεις είναι πιο µικρές από τις 
αντίστοιχες του BOMAG µε ό,τι συνεπάγεται αυτό στη λειτουργία του εξαρτήµατος και εν 
γένει στην απόδοση του µηχανήµατος. 
 

1.4  Καµπίνα οδηγού – Χειριστήριο 
Άνεση – Θέση – Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό σύστηµα 
  

• Η καµπίνα του οδηγού στο BOMAG είναι στο πίσω µέρος του µηχανήµατος ενώ στο ΤΑΝΑ 
στο µπροστινό µέρος του µηχανήµατος. Τα επίπεδα δόνησης σώµατος στο κάθισµα του 
χειριστή είναι <0,5m/sec κατά ISO 2631 εδ. 1 και επίπεδα δόνησης στα χειριστήρια είναι 
<2,5m/sec κατά ISO 8662, εδ.1 (BOMAG) 
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Για το ΤΑΝΑ δεν φαίνονται αυτά τα στοιχεία. 
Κατά τη λειτουργία του µηχανήµατος η συνεχής χρήση του µαχαιριού δηµιουργεί δονήσεις 
στο µπροστινό τµήµα οι οποίες και µεταβιβάζονται στην καµπίνα (όσο κι αν υπάρχει 
αντικραδασµική προστασία). 
Όλα τα χωµατουργικά µηχανήµατα (π.χ. φορτωτές, τσάπες, µπουλντόζες κ.λπ.) έχουν την 
καµπίνα στο πίσω µέρος. Η ηχοµόνωση των καµπίνων και η καλή ηχοµόνωση του κινητήρα 
δεν δηµιουργεί θόρυβο στην καµπίνα αν είναι στο πίσω µέρος. Το ίδιο ισχύει και για τους 
κραδασµούς. Σχετικά µε την ορατότητα µε καµπίνα µπρός ή πίσω η διαφορά είναι ελάχιστη. 

• Οι καµπίνες και των δύο µηχανηµάτων είναι Rops/Fοps. Στο BOMAG η καµπίνα είναι 
ενσωµατωµένη µε το πλαίσιο του µηχανήµατος (Box system) και πλήρη αντικραδασµικά 
δεµένη, ενώ στο ΤΑΝΑ είναι βιδωµένη στο πλαίσιο µε την κατάλληλη αντικραδασµική 
προστασία. 

• Τα τζάµια της καµπίνας στο BOMAG είναι ευθεία και ασφαλείας (secure) (διπλό χωρίς 
θρυµµατισµό), ενώ το ΤΑΝΑ έχει τζάµι καµπύλο (πολυκαρβονικό) µπροστά. Προφανώς το 
καµπύλο είναι ακριβό και δύσκολα αντικαθιστώµενο. 

• Η χωρητικότητα της καµπίνας στο BOMAG είναι 2,8m3 ενώ στο άλλο δεν φαίνεται αυτή. 
Τα παράθυρα είναι µεγάλα µε πολύ καλή ορατότητα. 

• Οι προβολείς στο BOMAG είναι δέκα (10) [τέσσερις (4) εµπρός τέσσερις (4) πίσω και δύο 
(2) πλαγίως], ενώ στο ΤΑΝΑ είναι οκτώ (8) [τέσσερις (4) εµπρός και τέσσερις (4) πίσω]. 
Επίσης οι καθρέπτες είναι τρείς (3) στο BOMAG και δύο (2) στο TANA 

• Η χωρητικότητα των µπαταριών του BOMAG (2Χ200Ah) είναι µεγαλύτερες του ΤΑΝΑ 
(2Χ180Ah). 
 
 

2.  Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και στοιχεία 
Συστήµατα προστασίας  - Επιθεώρηση εργονοµίας 
Αποδοτικότητα υλικών – Αισθητικά χαρακτηριστικά 
 

• Στο BOMAG ο κινητήρας διαθέτει ηλεκτρικό έλεγχο των στροφών (EMR). Στο ΤΑΝΑ 
υπάρχει σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου και περιορισµός της ολίσθησης στους κυλίνδρους 

• Η ικανότητα αναρρίχησης είναι µέγιστη (100%). Η ταχύτητα του µηχανήµατος φθάνει µέχρι 
12Km/h στο BOMAG ενώ στο ΤΑΝΑ έως 7 Km/h. 

• Η απόδοση για οικιακά απορρίµµατα του συµπιεστή BOMAG είναι στα 8hr~4250Tn/ηµερ. 
(Στο ΤΑΝΑ δεν φαίνεται) 

• Τα µηχανήµατα µε ενιαίους τροχούς (ΤΑΝΑ) εν γένει δεν είναι ευέλικτα (επειδή δεν έχουν 
ταλαντευόµενη άρθρωση). Λόγω του κινδύνου ανατροπής των κινούνται αργά οπότε έχουν 
χαµηλή απόδοση ενώ ανεβαίνει το λειτουργικό κόστος. 

• Η επιθεώρηση των εξαρτηµάτων του µηχανήµατος στο BOMAG είναι πιο εύκολη. Επίσης η 
κατασκευή της καµπίνας σε Box – System σε σχέση µε την της βιδωτής στη βάση καθιστούν 
την όλη κατασκευή πιο στιβαρή. 

• Στο BOMAG υπάρχει αναφορά για το πάχος όλων των υλικών (καπάκια επιθεώρησης, 
σκάλες, βάσεις για ξέστρες, λεπίδα κ.λπ.) ενώ στο ΤΑΝΑ δεν φαίνονται αυτά. 
 

• Η εργασία των λειτουργικών µερών του µηχανήµατος BOMAG (κινητήρας, αντλίες κ.λπ.) 
αφού είναι σε ειδικά προστατευµένους χώρους είναι εύκολη και χωρίς βλάβες, δεν επιτρέπει 
την συσσώρευση απορριµµάτων κ.λπ. και εύκολη στη συντήρηση και µε µικρό κόστος 
λειτουργίας 

• Ο χρόνος λίπανσης του µηχανήµατος (BOMAG) είναι 45sec (στο ΤΑΝΑ δεν φαίνεται). 
• Στο BOMAG περιγράφεται η βαφή του συµπιεστή (δύο µέθοδοι). Στα περισσότερα µέρη του 
µηχανήµατος είναι ηλεκτροστατική βαφή ενώ το πλαίσιο µπρος – πίσω, το µαχαίρι και η 
µπουκάλα είναι µε υγρή βαφή. Οι τροχοί δεν βάφονται (άµεση καταστροφή της βαφής από 
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τα απορρίµµατα). Πριν την βαφή γίνεται προεργασία µε αµµοβολή, αστάρωµα κ.λπ. Στο 
ΤΑΝΑ δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά µε την βαφή. 
 
 

3.  Εξοπλισµός για έργα ΧΥΤΑ 
Τα µηχανήµατα είναι εξοπλισµένα µε διάφορα εξαρτήµατα (π.χ. υπερυψωµένη δεξαµενή, 
ξέστρες κ.λπ.) για την λειτουργία σε χώρους ΧΥΤΑ. Στα προηγούµενα προαναφέρθηκαν 
διάφορες κατασκευές (π.χ. αέρα ψηλά, πλαίσιο Box – System κ.λπ.) που είναι για ΧΥΤΑ, 
στις οποίες το BOMAG  εν γένει υπερτερεί του ΤΑΝΑ. 
 

4. Πληρότητα µελέτης προσφοράς 
(Σχέδια, prospectus, περιγραφή) 

Η µελέτη προσφοράς που αφορά το BOMAG είναι πλήρης και αναλυτική για όλο το 
µηχάνηµα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σαφής εικόνα για όλο το µηχάνηµα σε όλες τις 
λεπτοµέρειες αυτού, ενώ στο ΤΑΝΑ η προσφορά δεν περιλαµβάνει πλήρη στοιχεία για όλο 
το µηχάνηµα εν γένει. 
 
 
Β’ ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 
 

1. Χρόνος και τόπος παράδοσης σε πλήρη λειτουργία  
Η παράδοση του BOMAG είναι πενήντα (50) ηµέρες ενώ του ΤΑΝΑ εξήντα (60) ηµέρες, 
όσο και η ζητούµενη από την προκήρυξη προθεσµία. Κατά συνέπεια η διαφορά των δέκα 
(10) ηµερών απεικονίζεται στον πίνακα της βαθµολογίας. 
 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας (υλικών και κατασκευής) 
Εκπαίδευση – Τεχνική υποστήριξη – ∆ωρεάν Service 
Χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά. 

• Για το µηχάνηµα BOMAG προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας είκοσι τέσσερις (24) 
µήνες µε τις παροχές που καθορίζονται στην προκήρυξη δωρεάν. Ενώ στο ΤΑΝΑ η εγγύηση 
καλής λειτουργίας είναι δώδεκα (12) µήνες. 

• Η κάλυψη των ανταλλακτικών είναι ίδια και τις δύο προσφορές. Η έκπτωση των 
ανταλλακτικών (στους τιµοκαταλόγους) για το BOMAG είναι 20% ενώ για το ΤΑΝΑ 40%. 
Η παροχή των ανταλλακτικών για το service 50h και 500Hr είναι δωρεάν (εργασία και 
υλικά) στο BOMAG. 

• Η εκπαίδευση του προσωπικού για το BOMAG είναι τρεις (3) ηµέρες και αν επιπλέον 
χρειαστεί θα γίνουν και παραπάνω, ενώ για το ΤΑΝΑ είναι δύο (2) ηµέρες. 

• Για το BOMAG υπάρχει πλήρης και αναλυτική περιγραφή για το service µετά την εγγύηση 
του χρόνου καλής λειτουργίας µε το ετήσιο κόστος, τις δωρεάν υπηρεσίες κ.λπ. Για το 
ΤΑΝΑ γίνεται µία απλή αναφορά για το παραπάνω service. 
Γενικώς η περιγραφή για το BOMAG είναι πλέον αναλυτική και διευκρινίσιµη από το 
ΤΑΝΑ. 
 

3. Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω κινητών συνεργείων –  
Οργάνωση παροχών υποστήριξης – Χρόνος µετάβασης  
στον τόπο εργασίας για αποκατάσταση ζηµιών 
Για το BOMAG αναφέρεται ότι υπάρχουν συνεργεία στη Θεσσαλονίκη σταθερά και κινητά 
δύο (2) (Ιωάννινα και Θεσσαλονίκη). Για το ΤΑΝΑ αναφέρεται ότι υπάρχουν συνεργεία 
στην Αθήνα σταθερά και δύο (2) κινητά ανά την Ελλάδα. 
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Οι τεχνικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές (µε 
υπερκάλυψη πολλές φορές αυτών) και κατά συνέπεια είναι παραδεκτές. 
Στους συνηµµένους σχετικούς πίνακες φαίνεται η βαθµολογία κάθε προσφοράς η οποία είναι 
η εξής: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1: BOMAG HELLAS – Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

 
:106,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2: HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ :101,12

 
Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για την 
ηµεροµηνία ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Οι πίνακες µε τις βαθµολογίες  
όλων των µηχανηµάτων για  
την Οµάδα Β  
(Προµήθεια Συµπιεστή Απορριµµάτων) 
 
  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 
BOMAG HELLAS –
Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  
Α. ΣΙΒΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
∆ΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού 
εξοπλισµού» για το έργο 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΟΜΑ∆Α Β 

 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων απο 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3X4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1 Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - ∆ύναµη 
συµπίεσης - Πλαίσιο 

0.15 100÷110 108 16,20 

 1.2 Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Σύστηµα κύλισης - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.14 100÷110 105 14,70 

 1.3 Κύλινδροι/τροχοί συµπίεσης - 
∆όντια τεµαχισµού - Υδραυλική 
λάµα - Υδραυλικοί κύλινδροι 
— Πλάτος - Μέγιστο πλάτος 
συµπύκνωσης απορριµµάτων σε 
δύο διαδοχικά περάσµατα - 
Σύστηµα αυτοκαθαρισµού 
κυλίδρων/τροχών 

0.28 100÷110 108 30,24 

 1.4  Καµπίνα οδηγού - 
 Χειριστήριο - Άνεση - Θέση - 
Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό 
Σύστηµα 

0.04 100÷110 105 4,20 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας,  Επιθεώρησης, 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.07 100÷110 105 7,35 

3 Εξοπλισµός για εργασίες ΧΥΤΑ 0.09 100÷110 103 9,27 

4 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 110 3,30 
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ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ=85,26 

Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,08 100÷110 101,70 8,14 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.06 100÷110 108 6,48 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών συνεργείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 102 6,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ=20,74 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ=106,00 

    Ο.ΠΣΑ. 
Ανοιγµένη τιµή Συµπιεστή Απορριµµάτων: Α.ΤΣΑ. =      ------------  

    Β.Τ. 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει την 
µικρότερη Α.Τ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 
HELESI 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 
1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΟΜΑ∆Α Β 

 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων απο 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3X4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1 Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - ∆ύναµη 
συµπίεσης - Πλαίσιο 

0.15 100÷110 101 15,15 

 1.2 Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Σύστηµα κύλισης - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.14 100÷110 102 14,28 

 1.3 Κύλινδροι/τροχοί συµπίεσης - 
∆όντια τεµαχισµού - Υδραυλική 
λάµα - Υδραυλικοί κύλινδροι 
— Πλάτος - Μέγιστο πλάτος 
συµπύκνωσης απορριµµάτων σε 
δύο διαδοχικά περάσµατα - 
Σύστηµα αυτοκαθαρισµού 
κυλίδρων/τροχών 

0.28 100÷110 102 28,56 

 1.4  Καµπίνα οδηγού - 
 Χειριστήριο - Άνεση - Θέση - 
Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό 
Σύστηµα 

0.04 100÷110 101 4,04 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας,  Επιθεώρησης, 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.07 100÷110 100 7,00 

3 Εξοπλισµός για εργασίες ΧΥΤΑ 0.09 100÷110 101 9,09 

4 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 100 3,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ=81,12 
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Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,08 100÷110 100 8,00 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.06 100÷110 100 6,00 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών συνεργείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 100 6,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ=20,00 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ=101,12 

    Ο.ΠΣΑ. 
Ανοιγµένη τιµή Συµπιεστή Απορριµµάτων: Α.ΤΣΑ. =      ------------  

    Β.Τ. 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει την 
µικρότερη Α.Τ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 
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3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
ΟΜΑ∆Α Γ’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - 

ΦΟΡΤΩΤΗ» 
 

για το υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της 

Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)» 
 
 
Στα Ιωάννινα σήµερα, την 17 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.30’ π.µ. οι 
παρακάτω υπογράφοντες: 
 
1. Απόστολος Ζιώγας, Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανι Πρώην υπάλληλος Η./Α.∆.Η.-∆.Μ. και 

νυν στη ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας 
Ηπείρου 

2. Γεώργιος Κωστάκης, Ηλ/γος Μηχανικός Πρώην υπάλληλος ∆.Ε.Σ.Ε.Η. Α.∆.Η.-
∆.Μ. και νυν στη ∆/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας 
Ηπείρου 

3. Γεώργιος Στάµος, Εργοδηγός Πρώην υπάλληλος ∆.∆.Ε. Α.∆.Η.-∆.Μ. 
και νυν ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου 
Α.∆.Η.-∆.Μ. 

  

Αποτελούντες Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια του υποέργου 5 «Προµήθεια  
Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», σύµφωνα µε την αρ. 
841/02-06-2011 Απόφαση της ∆.∆.Ε.Η./Α.∆.Η.-∆.Μ. και µετά από προηγούµενες 
συνεδριάσεις την 29-08-2011 και την 12-09-2011 για την αξιολόγηση των προσφορών της 
παραπάνω Οµάδας ∆’ προβήκαµε στην αξιολόγηση – βαθµολόγηση της µιας (1) προσφοράς 
συµπληρώνοντας τον Πίνακα Αξιολόγησης µε τις αντίστοιχες βαθµολογίες της Εταιρείας 
«ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» για το προσφερόµενο µηχάνηµα CAT 444. 

• Η Τεχνική προσφορά της παραπάνω εταιρείας είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές και σε 
αρκετά σηµεία υπερκαλύπτει αυτές (π.χ. κιβώτιο ταχυτήτων, Autoshift, Σύστηµα Ride 
Control για αποσβεστήρα κραδασµών, Υδραυλική εγκατάσταση για λειτουργία εξαρτηµάτων 
όπως π.χ. χορτοκοπτικά, Χρόνο παράδοσης κ.λπ.) 

Κατά συνέπεια η προσφορά κρίνεται παραδεκτή 

• Από τον συνηµµένο σχετικό πίνακα φαίνεται ότι η βαθµολογία για την προµήθεια του 
εκσκαφέα – φορτωτή είναι 103,18 

 

Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για την ηµεροµηνία 
ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Πίνακας µε την βαθµολογία  
για την Οµάδα Γ  
(Προµήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα - φορτωτή) 
 
  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ 

ΟΜΑ∆Α Γ 

 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων από 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3x4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1  Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - Πλαίσιο 

0.20 100÷110 102 20,40 

 1.2  Σύστηµα πέδησης - 
Υδραυλικό σύστηµα - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.20 100÷110 103 20,60 

 1.3  Κάδος φόρτωσης - ∆ύναµη 
άρθρωσης κάδου φόρτωσης 
και εκσκαφής - Μπούµα 
εκσκαφέα - ∆ύναµη εκσκαφής 
εκσκαφέα - ∆ύναµη βραχίονα 
εκσκαφέα - 

 Ελαστικά 

0.18 100÷110 105 18,90 

 1.4  Καµπίνα οδηγού - 
 Χειριστήριο - Άνεση - Θέση - 

Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό 
Σύστηµα 

0.07 100÷110 100 7,00 

2 Ειδικά λειτουργικά 
χαρακτηριστικά και στοιχεία - 
Συστήµατα προστασίας,  
Επιθεώρησης, Εργονοµίας, 
Αποδοτικότητα υλικών - 
Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.10 100÷110 102 10,20 

3 Εξοπλισµός για εργασίες ΧΥΤΑ 0.02 100÷110 100 2,00 

4 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 102 3,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ= 82,16 
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Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,08 100÷110 107,5 8.60 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική 
υποστήριξη - ∆ωρεάν Service - 
Χρονική κάλυψη σε 
ανταλλακτικά 

0.06 100÷110 103 6,18 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών στοιχείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας 
για αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 104 6,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ= 21,02 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ= 103,18 

            Ο.ΠΕΚΦ. 
Ανοιγµένη τιµή Ελαστιχοφόρου Εκσαφέα - Φορτωτή: Α.ΤΕΚΦ.=  -----------  
             Β.Τ. 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει την 
µικρότερη Α.Τ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 
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3Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

ΟΜΑ∆Α ∆’ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
 

για το υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της 

Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)» 
 
Στα Ιωάννινα σήµερα, την 17 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09.30’ π.µ. οι 
παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Απόστολος Ζιώγας, Μηχ/γος – Ηλ/γος 
Μηχανικός 

Πρώην υπάλληλος Η./Α.∆.Η.-∆.Μ. και 
νυν στη ∆/νση Βιοµηχανίας Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας 
Ηπείρου 

2. Γεώργιος Κωστάκης, Ηλ/γος Μηχανικός Πρώην υπάλληλος ∆.Ε.Σ.Ε.Η. Α.∆.Η.-
∆.Μ. και νυν στη ∆/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας 
Ηπείρου 

3. Γεώργιος Στάµος, Εργοδηγός Πρώην υπάλληλος ∆.∆.Ε. Α.∆.Η.-∆.Μ. 
και νυν ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου 
Α.∆.Η.-∆.Μ. 

 

Αποτελούντες Επιτροπή ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια του υποέργου 5 «Προµήθεια  
Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», σύµφωνα µε την αρ. 
841/02-06-2011 Απόφαση της ∆.∆.Ε.Η./Α.∆.Η.-∆.Μ. και µετά από προηγούµενες 
συνεδριάσεις την 24-08-2011 και την 02-09-2011για την αξιολόγηση των προσφορών της 
παραπάνω Οµάδας ∆’ προβήκαµε στην αξιολόγηση – βαθµολόγηση των προσφορών 
συµπληρώνοντας τους Πίνακες Αξιολόγησης µε τις αντίστοιχες βαθµολογίες  
Οι προσφορές είναι οι εξής: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
Πλαίσιο αυτοκινήτου ΜΑΝ TGS 26480 
6X4 BBµε κιβωτάµαξα (υπερκατασκευή) 
της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΜΥΡΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Πλαίσιο αυτοκινήτου ΜΑΝ TGS 26480 
6X4 BB µε κιβωτάµαξα (υπερκατασκευή) 
της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΣΜΥΡΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3: MERCEDES BENZ 
HELLAS AEE 

Πλαίσιο αυτοκινήτου MERCEDES 
ACTROS 2641K 6X4 FOS µε κιβωτάµαξα 
(υπερκατασκευή) της εταιρείας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4: Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ 
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Πλαίσιο αυτοκινήτου ΜΑΝ TGS 26480 
6X4 BB µε κιβωτάµαξα (υπερκατασκευή) 
τύπου SKA της εταιρείας SPIDER Ν. 
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ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5: HELESI 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
Πλαίσιο αυτοκινήτου ΜΑΝ TGS 
264806X4BB µε κιβωτάµαξα 
(υπερκατασκευή) της εταιρείας TECMEC 
AEBE 

 
Από τις παραπάνω προσφορές φαίνεται ότι τα προς αξιολόγηση µηχανήµατα (πλαίσιο και 
υπερκατασκευή) είναι τα εξής: 
Α) ΠΛΑΙΣΙΟ 1. ΜΑΝ TGS 26480 6X4 BB 

2. MERCEDES ACTROS 2641K 6X4 FOS 
Β) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
 (ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ) 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΥΡΛΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
2. SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 
3. TECMEC AEBE 

 

Είναι εύλογο ότι τα στοιχεία που αφορούν ίδια πλαίσια και ίδιες υπερκατασκευές 
βαθµολογούνται ίδια. 
 

Σχετικά µε την βαθµολογία των παραπάνω προσφορών αναφέρουµε τα εξής: 
 
ΟΜΑ∆Α Α (ΣΒ= 80%) 
1) Κινητήρας – Ροπή –  
Βάρος Μηχανήµατος – Πλαίσιο 
 
• Ο κινητήρας στο αυτοκίνητο ΜΑΝ είναι πολύ µεγαλύτερης ισχύος από την 
αναφερόµενη στις προδιαγραφές (400Hp µε αντιστοιχία 14,5 Ηp/του µικτού βάρους 
οχήµατος) µε ό,τι συνεπάγεται αυτό στη δύναµη του µηχανήµατος, στη λειτουργία 
του κ.λπ. 
Η ισχύς στο ΜΑΝ είναι 480 Hp (18,4Hp/TN στις 1900 σαλ) ενώ στο MERCEDES 
είναι 408Hp (15,6Hp/TN στις 1800 σαλ) 

• Η µέγιστη ροπή στρέψης στο αυτοκίνητο ΜΑΝ είναι 2300Nm στις 1050 – 1400 σαλ 
µε καλή γραµµικότητα στη µέγιστη ροπή στρέψης ενώ στο αυτοκίνητο MERCEDES 
η ροπή στρέψης είναι 2000 Nm στις 1080 σαλ µε ελάχιστη γραµµικότητα στη 
µέγιστη ροπή στρέψης. 
Η επιτυγχανόµενη υψηλή ροπή στρέψης  στις χαµηλές στροφές καθώς και η χαµηλή 
κατανάλωση στο ΜΑΝ επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο της τροφοδοσίας του κινητήρα 
µέσω ηλεκτρικού κυκλώµατος. 

•  Τα επιτρεπόµενα βάρη (µέγιστο, ωφέλιµο φορτίο οχήµατος µε κιβωτάµαξα ή χωρίς 
κ.λπ.) καθώς και η κατανοµή των βαρών στους άξονες παρουσιάζουν µικροδιαφορές 
µε καλύτερες αυτές του ΜΑΝ. 

• Το µεταξόνιο είναι το ίδιο και για τα δύο αυτοκίνητα. Οι διαστάσεις στο ΜΑΝ είναι 
µεγαλύτερες καθώς και η χωρητικότητα της κιβωτάµαξας. 
 

2) Σύστηµα πέδησης – υδραυλικό σύστηµα 
Αναρτήσεις – Σύστηµα µετάδοσης κίνησης 
Σύστηµα δ/νσης 
 
• Το ειδικό βοηθητικό σύστηµα πέδησης µέσω του κινητήρα (βαλβιδόφρενο EVB) που 
υπάρχει στο ΜΑΝ αυξάνει την ισχύ πέδησης του µηχανόφρενου κατά 60%. Το 
όχηµα πλήρες συγκρατείται στο ΜΑΝ µε το χειρόφρενο σε κλίση > 20%, ενώ στο 
MERCEDES δεν αναφέρεται αυτή η κλίση στα στοιχεία εν γένει. 
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• Οι αναρτήσεις στο ΜΑΝ (εµπρός και πίσω) είναι καλύτερες (π.χ. µπροστινό 
ελατήρια ανάρτησης 7,5tn στο MERCEDES ενώ στο ΜΑΝ τα ελατήρια εµπρός 
έχουν ικανότητα 8tn κ.λπ.) 

• Η ικανότητα αναρρίχησης µε πλήρες φορτίο και ταχύτητες 50Km/h και 35Km/h είναι 
35% ενώ στο Mercedes φαίνεται ότι είναι πολύ µικρή (3% και 4% αντίστοιχα) 

• Τα κιβώτια ταχυτήτων και των δύο (2) οχηµάτων έχουν τον ίδιο αριθµό ταχυτήτων 
(16 εµπρός και 2 πίσω), όλες συγχρονισµένες αλλά το εύρος στις σχέσεις του 
κιβωτίου ταχυτήτων είναι µεγαλύτερο στο ΜΑΝ. 

• Το ΡΤΟ στο ΜΑΝ έχει µεγαλύτερη ροπή στρέψης (1000Nm) και είναι του ιδίου 
κατασκευαστή µε αυτόν του κιβωτίου ταχυτήτων 

 
3) Τεχνικά και λειτουργικά  

Στοιχεία υπερκατασκευής 
Υλικά Κατασκευής 
Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής 
∆ιαστάσεις καρότσας 
Ελαστικά 
 
• Οι διαστάσεις της κιβωτάµαξας της TECMEC AEBE  είναι µεγαλύτερες από την της 

SPIDER  ενώ η κιβωτάµαξα του Σµυρλιάδη είναι η µικρότερη. Η χωρητικότητα της 
καρότσας είναι µεγαλύτερη στη SPIDER  (9,4 m3) έναντι (8,5m3) των άλλων. 

• Στο πλαίσιο της κιβωτάµαξας του Σµυρλιάδη δεν αναφέρεται το πάχος των 
ελασµάτων που συµπληρώνουν το ψευδοπλαίσιο. Στα άλλα αυτό είναι 8mm 

• Το υλικό κατασκευής του πυθµένα της κιβωτάµαξας της TΕCMEC (st42-6mm) είναι 
καλύτερο των άλλων (st37-6mm) 

• Το υλικό της κατασκευής της πίσω πόρτας της κιβωτάµαξας της TECMEC (st42 
πάχος 5mm) είναι καλύτερο των άλλων (st 37 πάχος 4mm). Επίσης η κατασκευή της 
πίσω πόρτας της TECMEC επιτρέπει την απασφάλισή της πνευµατικά από την 
καµπίνα του οδηγού και έχει επιπλέον δυνατότητες ανοίγµατος (ανακλινόµενη προς 
τα πάνω και προς τα κάτω και αναδιπλούµενη στο πλάι εν αντιθέση µε τους άλλους 
που η πίσω πόρτα είναι ανακλινόµενη προς τα κάτω και αναδιπλούµενη προς το 
πλάι. 

• Η ανατροπή της κιβωτάµαξας είναι µεγαλύτερη στην της TECMEC ΑΕΒΕ (50ο 
έναντι 45ο της SPIDER  και 48ο του Σπυλιάδη) 

• Η ανυψωτική ικανότητα είναι 25tn (TECMEC και SPIDER) 
• Η αντλία του υδραυλικού συστήµατος της ανατροπής σε παροχή και πίεση είναι 
µεγαλύτερη στην κιβωτάµαξα της TECMEC από της των άλλων (71,6cm3/min 
παροχή και πίεση 350bar). 

• Ο χρόνος ανύψωσης της κιβωτάµαξας πλήρης είναι µικρότερος (~25sec) στις 
κιβωτάµαξες των TECMEC και ΣΜΥΡΛΙΑ∆Η έναντι ~40sec της SPIDER 

• Τα ελαστικά στο MERCEDES είναι 315/80R 22,5 (11 τεµάχια) ενώ στο ΜΑΝ είναι 
295/80R 22,5 (11 τεµάχια) Είναι όλα σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία. 

 
4. Καµπίνα οδηγού – Χειριστήριο –  

Άνεση – Θέση – Ηλ/κό και Ηλεκτρονικό σύστηµα 
 
• Το ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό σύστηµα του ΜΑΝ υπερτερεί ελαφρώς αυτού της 

MERCEDES (π.χ. Συσσωρευτής 2Χ12V/175Ah έναντι 2X12V/165Ah 
• Η έδραση του θαλάµου στο πλαίσιο µε σύστηµα αερανάρτησης κάνει άνετη την 
οδήγηση στο ΜΑΝ 
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• Στο θάλαµο του ΜΑΝ υπάρχουν δύο (2) ανεξάρτητα καθίσµατα σταθερά για δύο (2) 
συνοδηγούς. Επίσης ο περιοριστής ταχύτητας στο ΜΑΝ κατεβάζει την max 
ταχύτητα 125Km/h έως τα 89Km ενώ στο MERCEDES αναφέρεται ότι είναι 
100Km/h µε τον κόφτη. 

 
5. Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και στοιχεία -  

Συστήµατα προστασίας – Επιθεώρησης – Εργονοµίας -   
Αποδοτικότητας υλικών – αισθητικά χαρακτηριστικά 
 
Η διαµόρφωση της καµπίνας, η επιθεώρηση όλων των µηχανικών µερών των οχηµάτων, 
τα συστήµατα ασφαλείας εν γένει και η αποδοτικότητα των υλικών στο ΜΑΝ είναι 
ελαφρώς καλύτερα από τα του MERCEDES (Συστήµατα ψύξης, κυλινδρισµός, Τύπος 
Τουρµπίνας, Εκποµπές κινητήρων, Ελάχιστη εξωτερική ακτίνα στροφής, Αριθµός 
εκκεντροφόρων, Ταχύτητα κ.λπ.). 
 

6. Παρουσίαση πληρότητα µελέτης προσφοράς 
(Σχέδια – prospect – περιγραφή) 
 
Η βαθµολόγηση σ’ αυτό το τµήµα έγινε σύµφωνα µε την συνολική περιγραφή της 
προσφοράς των διαγωνιζοµένων και φαίνεται στους πίνακες (πλήρη prospectus και 
αναλυτικά, αναλυτικές περιγραφές, ISO κ.λπ.) 
 

ΟΜΑ∆Α Β (ΣΒ=20%) 
1. Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης του φορτηγού είναι από την διακήρυξη εκατό (100) ηµέρες. Από 
τα στοιχεία των προσφορών φαίνεται ότι προσφέρθηκε χρόνος παράδοσης 100, 90 και 
95 ηµέρες, ο οποίος βαθµολογήθηκε αναλόγως. 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας (υλικών και κατασκευής) 
 Εκπαίδευση – Τεχνική υποστήριξη 
 ∆ωρεάν service – Χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά 

Από τις προσφερόµενες εγγυήσεις στο πλαίσιο και στην υπερκατασκευή του 
αυτοκινήτου, την τεχνική υποστήριξη, τον χρόνο εκπαίδευσης του προσωπικού του 
φορέα, το δωρεάν service (κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, της 
επιπλέον εγγύησης κ.λπ.) και την κάλυψη σε ανταλλακτικά όλων των υλικών, 
προέκυψαν οι βαθµολογίες όπως φαίνονται στους συνηµµένους πίνακες. 
Στην προσφορά της MERCEDES BENZ HELLAS Α.Ε.Ε. υπάρχει δήλωση του 
κατασκευαστή της υπερκατασκευής (Σµυρλιάδη) ότι θα παρέχει ανταλλακτικά για την 
κιβωτάµαξα για δέκα (10) έτη. Σε άλλους προµηθευτής  (Ζουµπουλάκης και 
Σφακιανάκης) ο ίδιος κατασκευαστής της κιβωτάµαξας αναφέρει ότι θα παρέχει 
ανταλλακτικά για δέκα πέντε (15) έτη. Η επιτροπή θεωρεί ότι εκ παραδροµής γράφτηκε 
στην προσφορά της MERCEDES τα δέκα (10) έτη άλλως θα έπρεπε να θεωρηθεί το 
ψευδές των δηλώσεων του παραπάνω κατασκευαστή, ο οποίος αλλού δίνει προσφορά 
για δέκα (10 έτη και αλλού για δέκα πέντε (15) έτη µε ό,τι συνεπάγεται αυτό για όλους 
τους διαγωνιζόµενους µε την ίδια κιβωτάµαξα. 

 
Οι τεχνικές προσφορές των παραπάνω εταιρειών είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές (σε 
πολλές γίνεται και υπερκάλυψη αυτών) και κατά συνέπεια οι προσφορές όλων είναι 
παραδεκτές. 
 
Από τους συνηµµένους σχετικούς πίνακες φαίνεται η βαθµολογία κάθε προσφοράς η οποία 
είναι η εξής: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1: ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

: 102,52 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ : 102,88 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3: MERCEDES BENZ HELLAS : 100,12 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4: Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

: 103,61 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5: HELESSI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ : 104,09 
 
Μετά από τα παραπάνω η Επιτροπή θα ενηµερώσει τους ενδιαφερόµενους για την 
ηµεροµηνία ανοίγµατος των Οικονοµικών Προσφορών 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Οι πίνακες µε τις βαθµολογίες  
όλων των διαγωνιζόµενων για  
την Οµάδα ∆ (Προµήθεια φορτηγού αυτοκινήτου) 
 
  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 
1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων από 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3X4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1  Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - Πλαίσιο 

0.25 100÷110 105 26,25 

 1.2  Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Αναρτήσεις - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.20 100÷110 104 20,80 

 1.3  Τεχνικά και λειτουργικά 
στοιχεία υπερκατασκευής - 
Υλικά κατασκευής - Ποιότητα 
αντισκωριακής προστασίας και 
βαφής - ∆ιαστάσεις καρότσας - 
Ελαστικά 

0.18 100÷110 100 18,00 

 1.4  Καµπίνα οδηγού- Χειριστήριο - 
Άνεση - Θέση - Ηλεκτρικό και 
Ηλεκτρονικό Σύστηµα 

0.05 100÷110 102 5,10 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας - Επιθεώρησης - 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.09 100÷110 102 9,18 

3 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 100 3,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ= 82,33 
 

Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,06 100÷110 100,50 6,03 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ



 
- 50 - 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.08 100÷110 102 8,16 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών στοιχείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 100 6,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ= 20,19 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ= 102,52 

    Ο.ΠΦΑ. 
Ανοιγµένη τιµή Φορτηγού Αυτοκινήτου: Α.ΤΦΑ. =      ---------------  

    Β.Τ. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου 
είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει 
την µικρότερη Α.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής ενότητας  

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων από 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3X4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1  Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - Πλαίσιο 

0.25 100÷110 105 26,25 

 1.2  Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Αναρτήσεις - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.20 100÷110 104 20,80 

 1.3  Τεχνικά και λειτουργικά 
στοιχεία υπερκατασκευής - 
Υλικά κατασκευής - Ποιότητα 
αντισκωριακής προστασίας και 
βαφής - ∆ιαστάσεις καρότσας - 
Ελαστικά 

0.18 100÷110 100 18,00 

 1.4  Καµπίνα οδηγού- Χειριστήριο - 
Άνεση - Θέση - Ηλεκτρικό και 
Ηλεκτρονικό Σύστηµα 

0.05 100÷110 102 5,10 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας - Επιθεώρησης - 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.09 100÷110 102 9,18 

3 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 101 3,03 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ= 82,36 
 

Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,06 100÷110 100 6,00 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.08 100÷110 102 8,16 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών στοιχείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 106 6,36 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ= 20,52 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ= 102,88 

    Ο.ΠΦΑ. 
Ανοιγµένη τιµή Φορτηγού Αυτοκινήτου: Α.ΤΦΑ. =      ---------------  

    Β.Τ. 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου 
είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει 
την µικρότερη Α.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 

 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 
MERCEDES BENZ  
HELLAS AEE 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων από 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3X4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1  Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - Πλαίσιο 

0.25 100÷110 100 25,00 

 1.2  Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Αναρτήσεις - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.20 100÷110 100 20,00 

 1.3  Τεχνικά και λειτουργικά 
στοιχεία υπερκατασκευής - 
Υλικά κατασκευής - Ποιότητα 
αντισκωριακής προστασίας και 
βαφής - ∆ιαστάσεις καρότσας - 
Ελαστικά 

0.18 100÷110 100 18,00 

 1.4  Καµπίνα οδηγού- Χειριστήριο - 
Άνεση - Θέση - Ηλεκτρικό και 
Ηλεκτρονικό Σύστηµα 

0.05 100÷110 100 5,00 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας - Επιθεώρησης - 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.09 100÷110 100 9,00 

3 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 100 3,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ= 80,00 
 

Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,06 100÷110 101 6,06 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.08 100÷110 100 8,00 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών στοιχείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 101 6,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ= 20,12 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ= 100,12 

     
    Ο.ΠΦΑ. 

Ανοιγµένη τιµή Φορτηγού Αυτοκινήτου: Α.ΤΦΑ. =      ---------------  
    Β.Τ. 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου 
είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει 
την µικρότερη Α.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4 
Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ 
ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων από 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3X4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1  Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - Πλαίσιο 

0.25 100÷110 105 26,25 

 1.2  Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Αναρτήσεις - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.20 100÷110 104 20,80 

 1.3  Τεχνικά και λειτουργικά 
στοιχεία υπερκατασκευής - 
Υλικά κατασκευής - Ποιότητα 
αντισκωριακής προστασίας και 
βαφής - ∆ιαστάσεις καρότσας - 
Ελαστικά 

0.18 100÷110 103 18,54 

 1.4  Καµπίνα οδηγού- Χειριστήριο - 
Άνεση - Θέση - Ηλεκτρικό και 
Ηλεκτρονικό Σύστηµα 

0.05 100÷110 102 5,10 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας - Επιθεώρησης - 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.09 100÷110 102 9,18 

3 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 106 3,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ= 83,05 
 

Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,06 100÷110 100 6,00 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.08 100÷110 104 8,32 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών στοιχείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 104 6,24 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ= 20,56 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ= 103,61 

     
    Ο.ΠΦΑ. 

Ανοιγµένη τιµή Φορτηγού Αυτοκινήτου: Α.ΤΦΑ. =      ---------------  
    Β.Τ. 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου 
είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει 
την µικρότερη Α.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 

 
 
 
 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5 
HELESSI 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Προµήθεια  κινητού εξοπλισµού» 
για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής ενότητας  
(Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου» (Οµάδες Α, Β, Γ & ∆) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

ΟΜΑ∆Α ∆ 

 

α/α Βαθµολογούµενα στοιχεία 
Συντελεστής 
βαρύτητας 
στοιχείων 

Βαθµοί 
στοιχείων από 

100÷110 

Τελική 
Βαθµολογία 

S=3X4 

Σύνολο 
βαθµολογίας 

1 2 3 4 5 6 
Α' ΟΜΑ∆Α (ΣΒ= 80%) 
1 Συµφωνία προσφερόµενων 
µηχανηµάτων µε τις προδιαγραφές 
της διακήρυξης 

    

 1.1  Κινητήρας - Ροπή - Βάρος 
Μηχανήµατος - Πλαίσιο 

0.25 100÷110 105 26,25 

 1.2  Σύστηµα πέδησης - Υδραυλικό 
σύστηµα - Αναρτήσεις - 
Σύστηµα µετάδοσης κίνησης - 
Σύστηµα διεύθυνσης 

0.20 100÷110 104 20,80 

 1.3  Τεχνικά και λειτουργικά 
στοιχεία υπερκατασκευής - 
Υλικά κατασκευής - Ποιότητα 
αντισκωριακής προστασίας και 
βαφής - ∆ιαστάσεις καρότσας - 
Ελαστικά 

0.18 100÷110 105 18,90 

 1.4  Καµπίνα οδηγού- Χειριστήριο - 
Άνεση - Θέση - Ηλεκτρικό και 
Ηλεκτρονικό Σύστηµα 

0.05 100÷110 102 5,10 

2 Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά 
και στοιχεία - Συστήµατα 
προστασίας - Επιθεώρησης - 
Εργονοµίας - Αποδοτικότητα 
υλικών - Αισθητικά χαρακτηριστικά 

0.09 100÷110 102 9,18 

3 Παρουσίαση πληρότητας µελέτης 
προσφοράς (σχέδια - prospectus - 
περιγραφή) 

0.03 100÷110 106 3,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α ΒΑ= 83,41 
 

Β. ΟΜΑ∆Α (ΣΒ=20%) 

1 Χρόνος και τόπος παράδοσης σε 
πλήρη λειτουργία 

0,06 100÷110 101 6,06 
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2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 
(υλικών και κατασκευής) - 
Εκπαίδευση - Τεχνική υποστήριξη - 
∆ωρεάν Service - Χρονική κάλυψη 
σε ανταλλακτικά 

0.08 100÷110 104 8,32 

3 Τεχνική εξυπηρέτηση µέσω 
κινητών στοιχείων - Οργάνωση 
παροχών υποστήριξης - Χρόνος 
µετάβασης στον τόπο εργασίας για 
αποκατάσταση ζηµιών 

0.06 100÷110 105 6,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΒΒ= 20,68 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΤ=ΒΑ+ΒΒ ΒΤ= 104,09 

     
    Ο.ΠΦΑ. 

Ανοιγµένη τιµή Φορτηγού Αυτοκινήτου: Α.ΤΦΑ. =      ---------------  
    Β.Τ. 

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 

ΣΒ:  Συντελεστής Βαρύτητας Οµάδας  
ΒΑ:  Συνολική βαθµολογία Α Οµάδας  
ΒΒ:  Συνολική βαθµολογία Β Οµάδας  
ΒΤ:  Τελική βαθµολογία αξιολόγησης  
Ο.Π.: Οικονοµική Προσφορά προσφερόµενου 
είδους 

Ο.Π. 
AT:     Ανοιγµένη Τιµή είδους =  ------------- 

 ΒΤ 
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει 
την µικρότερη Α.Τ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΥΣ    Ο.Π. 
Ισχύει Α.Τ. = --- ------------------------------------------- -- = -----------  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ   Β.Τ. 
 

Ιωάννινα, 17 Οκτωβρίου 2011 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Απόστολος Ζιώγας 
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

1. Γεώργιος Κωστάκης,  
Ηλ/γος Μηχανικός 

 
 
 

2. Γεώργιος Στάµος 
Εργοδηγός 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 
Ματαίωση του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και εγκατάσταση 
αυτόµατης γραµµής δικύκλων στο ΚΤΕΟ Ιωαννίνων» προϋπολογισµού € 31.000,00 µε 
ΦΠΑ, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει του Νο1/14-10-2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιενέργειάς του και έγκριση επανάληψής του, χωρίς τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (και τη 
σχετική όµοια αριθµ. 11/40/01-06-2011 απόφαση), περί κατάρτισης του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση 50.000,00 €.  

7. Την αριθµ. 24/636/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, περί κατανοµής της πίστωσης του κονδυλίου του ανωτέρω έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η 
προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης γραµµής δικύκλων στο 
ΚΤΕΟ Ιωαννίνων» προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ, να εκτελεσθεί µε διενέργεια 
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πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του Π.∆. 118/2007, µε µέριµνα 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε 
συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τη σχετική 
µελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε 
και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε./ Περιφέρειας Ηπείρου, επισυνάφθηκε στην αριθµ. πρωτ. 
43309/4051/19-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε µε την ανωτέρω 
απόφαση. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
74512/5402/17-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74626/2747/17-10-2011 στον 
φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το Νο1/14-10-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε 
κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. Η Επιτροπή εισηγείται την επανάληψη 
του διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και, εφόσον αποβεί και 
αυτή τη φορά άγονος, την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (εξαιρετική ή 
απευθείας ανάθεση), σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 13 του ν. 2286/1995, δηλ. τη 
διαδικασία της προσφυγής στους προµηθευτές της επιλογής µας και τη διαπραγµάτευση 
των όρων της υπό σύναψη σύµβασης µε έναν ή περισσότερους από αυτούς, χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/847/27-10-2011) 

− Ματαιώνει τον από 14-10-2011 πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τίτλο «Προµήθεια και 
εγκατάσταση αυτόµατης γραµµής δικύκλων στο ΚΤΕΟ Ιωαννίνων» προϋπολογισµού € 
31.000,00 µε ΦΠΑ, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε το από Νο1/14-10-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε 
κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

− Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης, και εφόσον αποβεί και αυτή τη φορά άγονος, την προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 13 του ν. 2286/1995, 
και το άρθρο 21 παρ. β εδ. ε του Π.∆. 118/2007, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 50,00 για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της 
Ανακοίνωσης διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0841). 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε ιδιωτικά 
συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος. 
 

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. 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 µε αρ. πρωτ. 75515/5473/21-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75535/2809/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι « ……. για την αντιµετώπιση της ανάγκης καθαρισµού των δηµοσίων 
κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρας) και του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων …… και αφού οι ανάγκες αυτές δεν µπορούν να καλυφθεί µε το 
υπάρχον προσωπικό (4 Καθαρίστριες), ούτε µε πρόσληψη προσωπικού µόνιµου ή µε σύµβαση 
ιδιωτικού δικαίου αυτής της ειδικότητας, λόγω και του ισχύοντος µέτρου αναστολής των 
διορισµών, παρακαλούµε να εγκρίνετε τη διενέργεια τακτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε 
ειδικά συνεργεία καθαρισµού την καθαριότητα των ανωτέρω κτιρίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του Ν.2072/92, από το τµήµα προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Το προηγούµενο έτος η καθαριότητα του ∆ιοικητηρίου, του ΕΛΚΕΠΑ και των Υπηρεσιών 
της Εκπ/σης είχε ανατεθεί µε παράταση της προηγούµενης σύµβασης σε ιδιωτικό συνεργείο και η 
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δαπάνη κατά µήνα ανήρχετο σε 8.620,00 ευρώ, πλέον το ΦΠΑ.  Για την νέα σύµβαση το ποσό 
προβλέπεται να είναι µικρότερο λόγω µεταφοράς και µεταστέγασης των υπηρεσιών της 
εκπαίδευσης σε λιγότερα κτίρια. Λόγω του λίγου χρόνου που αποµένει µέχρι την λήξη της 
παράτασης της προηγούµενης σύµβασης, θα πρέπει να γίνει  ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός 
άµεσα και µε σύντµηση χρόνου 15 ηµερών». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/848/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της διακήρυξης, βάσει του άρθρου 10 
του Π.∆.118/2007, λόγω του επείγοντος, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιρίων που 
στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού 
ενδιαφέροντος, ήτοι: 

1. το ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου,    

2. τους χώρους του 2ου ορόφου του κτιρίου επί της Στοάς Σάρκα στα Ιωάννινα (πρώην ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), 
όπου στεγάζονται διάφορες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, 

3. τους χώρους του κτιρίου επί της οδού ∆οµπόλη στα Ιωάννινα, όπου στεγάζεται η ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, 

4. τους χώρους του κτιρίου, στη συµβολή των οδών Φιλικής Εταιρείας 15 και Λουκή Ακρίτα στα 
Ιωάννινα, όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τοπικού ενδιαφέροντος, 

5. τους χώρους του κτιρίου «Γεωργίου Σταύρου» επί της οδού Ανεξαρτησίας 146 στα Ιωάννινα, 
όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τοπικού ενδιαφέροντος και 

6. τους χώρους του κτιρίου «Παλλάδιο» που στεγάζεται το Κ.Ε.∆.Ε.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, σηµειώνοντας ότι 
εάν η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει λίγο προσωπικό στον τοµέα της καθαριότητας – θέµα που 
όφειλε να είχε αντιµετωπίσει τόσα χρόνια – προτείνουν το πρόβληµα να αντιµετωπισθεί µε 
προγραµµατισµένη πρόσληψη προσωπικού και όχι µε ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε 
ιδιωτικά συνεργεία. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος εισηγήθηκε να οργανωθεί 
από την Περιφέρεια Ηπείρου Υπηρεσία Καθαριότητας, µε πρόσληψη προσωπικού µε µόνιµη 
σχέση εργασίας. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για την 
υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την 
προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό 
Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα από 01/01/2012, σύµφωνα µε το Π.∆.315/1999. 
 

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 Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 75307/5464/21-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75425/2803/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι « ……. από 01/01/2012 οι αιρετές Περιφέρειες που συστάθηκαν µε το Ν. 
3852/2010, είναι υποχρεωµένες να εφαρµόσουν το διπλογραφικό σύστηµα γενικής και αναλυτικής 
λογιστικής – κοστολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 315/1999, «Περί ορισµού του 
περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων 
και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Μετά τα παραπάνω, σας παρακαλούµε να 
εγκρίνετε την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, µε σύµβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση 
του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των 
λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό 
Σύστηµα, από 01/01/2012, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 17/71/17-10-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. Η ανάθεση του έργου, στο σχετικό εξωτερικό συνεργάτη, θα 
πραγµατοποιηθεί µε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (συλλογή σφραγισµένων προσφορών), 
προϋπολογισµού 20.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α., από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου, στον ΚΑΕ 0871 (Αµοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών) 
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και Ε.Φ. 072 και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, προκειµένου να 
εξασφαλισθούν συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού, µε σκοπό τη διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου.» Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται και την έγκριση δαπάνης 50,00 
€, για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού 
(Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0841).  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/849/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (συλλογή σφραγισµένων προσφορών) και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, µε σύµβαση ανάθεσης 
έργου, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την 
προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο 
στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, από 01/01/2012, σύµφωνα µε την αριθµ. 17/71/17-10-2011 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

Ο ως άνω διαγωνισµός, προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α. θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου, στον 
ΚΑΕ 0871 (Αµοιβές λοιπών ελεύθερων επαγγελµατιών) και Ε.Φ. 072. 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 50,00 για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης 
διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισµού, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0841).  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι κατέθεσαν 
την εξής άποψη: «Το θέµα συζητήθηκε και στο Περιφερειακό Συµβούλιο, όπου και καταθέσαµε 
την άποψή µας για το θέµα, εµµένοντας στην τήρηση των ορίων νοµιµότητας. Σήµερα έρχεται το 
θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή χωρίς επί της ουσίας να λαµβάνετε τίποτε υπόψη σας. Επειδή 
λοιπόν εξακολουθούµε να τηρούµε τις επιφυλάξεις µας, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε.» 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, θέση που 
υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» και στη σχετική αριθµ. 17/71/17-10-
2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέµα, υποστηρίζοντας ότι, ή 
θα έπρεπε να εκπαιδευθεί κάποιος από το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, ή να είχε προσληφθεί νέος υπάλληλος. 

................................................................................................................................................................. 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 

Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστηµα από 01-
11-2011 έως 30-10-2012.  
 

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 της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74734/850/17-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 74776/2777/17-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 3.340,00 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση της σύµβασης για 
τη πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστηµα 01-11-
2011 έως 30-10-2012, σύµφωνα µε τη συνηµµένη αίτηση εγγραφής συνδροµητή. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, εισηγήθηκαν, η εν λόγω σύµβαση να καλύπτει το σύνολο των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να µπορούν να έχουν πρόσβαση στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες της Τράπεζας Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», και να αξιοποιηθούν από 
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όλα τα Νοµικά Τµήµατα των Π.Ε., ακόµη και αν χρειάζεται µια επέκταση στο όποιο 
οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/850/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 3.340,00  µε ΦΠΑ, για την ανανέωση της σύµβασης της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) µε την Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», για την πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για 
το διάστηµα από 01-11-2011 έως 30-10-2012, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0871 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. 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: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ



 
- 67 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του 
Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας 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)} 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  Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 9485/21-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75923/2821/24-10-
2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης € 1.000,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες 
του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/851/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη € 1.000,00  µε ΦΠΑ, για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις 
ανάγκες του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
072, ΚΑΕ 1512 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
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...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στην Περιφερειακή Ενότητα 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)} 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. 72551/834/24-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75936/2824/24-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού 
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην 
οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου και περιλαµβάνει δοξολογία, επιµνηµόσυνη 
δέηση, καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση πριν την παρέλαση για 600 
προσκεκληµένους. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 
γίνεται µε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 42904/29-09-11 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 3.500  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
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εξόδων της συµµετοχής στην εκδήλωση. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 600 προσκεκληµένους, δηλ. 
εκπρόσωπο Κυβέρνησης και το επιτελείο του, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, 
Αρχές Ιωαννίνων, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, 
αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της 
Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.) 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/852/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, των εκδηλώσεων εορτασµού 
της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη των 
Ιωαννίνων και περιλαµβάνουν δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, 
οµιλία και δεξίωση πριν την παρέλαση για 600 προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το 
Π.∆. 304/21-09-2001 και βάσει της µε αριθ. πρωτ. 42904/29-09-2011 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους 
κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2011 
«Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και 
λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων 
της συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασµού της 
επετείου και περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης 
για 600 προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης και το επιτελείο του, 
Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Ιωαννίνων, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. 
(αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού 
δώρου για τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.). 

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

2. 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασµό 
της Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών και έγκριση 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. 72550/833/21-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75931/2823/24-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού 
της επετείου για τον εορτασµό της ηµέρας ίδρυσης των Ηνωµένων Εθνών, που θα γίνει, 
βάση του προγράµµατος, στις 24 Οκτωβρίου 2011 και την οποία διοργανώνει η 
Περιφέρεια Ηπείρου.  Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην έδρα της Περιφέρειας, την πόλη των 
Ιωαννίνων, κατάθεση στεφάνων από τη Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 
γίνεται µε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 42902/29-09-11 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
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Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 120  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων 
της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει αγορά στεφάνων. 

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

Σηµειώνεται ότι το Θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 72550/833/21-10-2011 
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 14-10-2011. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/853/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης για τον 
εορτασµό της επετείου της  Ηµέρας ίδρυσης των Ηνωµένων Εθνών, την 24η Οκτωβρίου 
2011 και περιλαµβάνει, στην έδρα της Περιφέρειας, την πόλη των Ιωαννίνων, κατάθεση 
στεφάνων από τη Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το 
Π.∆. 304/21-09-2001 και βάσει της µε αριθ. πρωτ. 42902/29-09-2011 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους 
κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 120,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2011 «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. 
Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει αγορά στεφάνων. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76668/2866/25-10-2011 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 συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τον 
εορτασµό «Καλπάκεια 2011» και έγκριση 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. 74897/853/21-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
75941/2825/24-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, των εκδηλώσεων για τον εορτασµό 
«Καλπάκεια 2011», που πραγµατοποιούνται µε αφορµή την επέτειο του ιστορικού «ΟΧΙ» και 
περιλαµβάνουν επισκέψεις σχολείων στους ιστορικούς χώρους, αγώνες δρόµου και 
σκοποβολής, προβολή ταινιών ντοκιµαντέρ, οµιλίες, βραβεύσεις επιζώντων πολεµιστών του 
’40, παρουσίαση χορευτικών συγκροτηµάτων και αναπαράσταση της µάχης του Καλπακίου, 
όπου θα πάρουν µέρος στρατιώτες της 8ης Μεραρχίας και κάτοικοι του ∆ήµου Καλπακίου. Με 
τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή, που αποτελεί µέρος του επίσηµου εορτασµού της 
επετείου του ΟΧΙ, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ανάδειξη της 
ιστορίας, των ηθικών αξιών και του πολιτισµού, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού και 
πατριωτικού περιεχοµένου, συµβάλλει στην απότιση φόρου τιµής στην ηρωική γενιά του έπους 
του ’40 µε την αναβίωση των ιστορικών γεγονότων στο φυσικό τους χώρο, όπου µετουσιώθηκε 
σε πράξη το ιστορικό ΟΧΙ, βοηθά στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των κατοίκων του 
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νοµού και αναβαθµίζει το γενικότερο πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της 
περιοχής. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις αυτού του είδους κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι προάγουν την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του Νοµού και 
εξυπηρετούν τους σκοπούς της, αφού ο συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η 
δραστηριοποίηση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι µέσα στο πλαίσιο των 
καταστατικών σκοπών της. Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 5.000  € πλέον ΦΠΑ, για 
την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/854/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, των εκδηλώσεων ευρείας 
απήχησης µε το γενικό τίτλο «Καλπάκεια 2011», που πραγµατοποιούνται µε αφορµή την 
επέτειο του ιστορικού «ΟΧΙ», στις 27 Οκτωβρίου 2011 στο Καλπάκι του ∆ήµου Πωγωνίου 
Ιωαννίνων και περιλαµβάνουν επισκέψεις σχολείων στους ιστορικούς χώρους, αγώνες 
δρόµου και σκοποβολής, προβολή ταινιών ντοκιµαντέρ, οµιλίες, βραβεύσεις επιζώντων 
πολεµιστών του ’40, παρουσίαση χορευτικών συγκροτηµάτων και αναπαράσταση της 
µάχης του Καλπακίου, όπου θα πάρουν µέρος στρατιώτες της 8ης Μεραρχίας και κάτοικοι 
του ∆ήµου Καλπακίου.  

− Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή, που αποτελεί µέρος του επίσηµου εορτασµού 
της επετείου του ΟΧΙ, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την ανάδειξη 
της ιστορίας, των ηθικών αξιών και του πολιτισµού, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού 
και πατριωτικού περιεχοµένου, συµβάλλει στην απότιση φόρου τιµής στην ηρωική γενιά του 
έπους του ’40 µε την αναβίωση των ιστορικών γεγονότων στο φυσικό τους χώρο, όπου 
µετουσιώθηκε σε πράξη το ιστορικό ΟΧΙ, βοηθά στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των 
κατοίκων του νοµού και αναβαθµίζει το γενικότερο πνευµατικό και πολιτιστικό επίπεδο των 
κατοίκων της περιοχής. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις αυτού του 
είδους κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι προάγουν την πολιτιστική και κοινωνική 
ανάπτυξη του Νοµού και εξυπηρετούν τους σκοπούς της, αφού ο συντονισµός, η 
προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη των παραπάνω 
στόχων είναι µέσα στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση - 
συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 
ΚΑΕ 9779) για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων και περιλαµβάνουν, έντυπο υλικό (έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, 
αφισών κλπ), ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, παράθεση δεξίωσης, προµήθεια διαφόρων 
αναλώσιµων υλικών κλπ. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του 4ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος και έγκριση 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 Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74895/852/21-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75945/2826/24-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται τη συµµετοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη διοργάνωση του 4ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος. Το συνέδριο θα διεξαχθεί 
στα Ιωάννινα το διάστηµα 21-23/10/2011 και θα είναι αφιερωµένο στη µνήµη του 
καθηγητή Κ. ∆ραΐνα. Με τη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις 
πρωτοβουλίες της επιστηµονικής κοινότητας της περιοχής, ενισχύει την καλή µαρτυρία του 
τόπου µας σχετικά µε την ικανότητά της να διοργανώνει εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας,  
συµβάλλει στην τουριστική προβολή της περιοχής, αφού οι συµµετέχοντες θα έχουν την 
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ευκαιρία να γνωρίσουν τις οµορφιές της πόλης και προάγει το πολιτιστικό και πνευµατικό 
επίπεδο των κατοίκων του νοµού. 

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

Σηµειώνεται ότι το Θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 74895/852/21-10-2011 
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 14-10-2011. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/855/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση του 4ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρίας Μικροβιόκοσµος, στα Ιωάννινα το 
διάστηµα 21-23/10/2011, αφιερωµένο στη µνήµη του καθηγητή Κ. ∆ραΐνα. 

Με τη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες της 
επιστηµονικής κοινότητας της περιοχής, ενισχύει την καλή µαρτυρία του τόπου µας 
σχετικά µε την ικανότητά της να διοργανώνει εκδηλώσεις µεγάλης εµβέλειας,  συµβάλλει 
στην τουριστική προβολή της περιοχής, αφού οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τις οµορφιές της πόλης και προάγει το πολιτιστικό και πνευµατικό επίπεδο 
των κατοίκων του νοµού. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. 
Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση, που περιλαµβάνουν έντυπο υλικό, παράθεση δεξίωσης, 
προµήθεια διαφόρων αναλωσίµων υλικών, κλπ.  

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ 
Γάλακτος & Τυριού, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 21 έως 23-10-2011.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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 ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75117/640/19-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75428/2804/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο 
Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 21 έως 23-10-2011. Η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος και Τυριού εγκρίθηκε από 
την Επιτροπή Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης µε την µε αριθ. 
8/77/17-10-11 απόφαση. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 
4.310,00  € µε  ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, καθώς και για τη µετακίνηση και διαµονή της 
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υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού, Προϊσταµένης του Τµήµατος Εµπορίου & 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας , κ. Αφροδίτη Βρυσέλα – Τσάτση 
η οποία θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην έκθεση. 

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

Σηµειώνεται ότι το θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην πρώτη 
συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 75117/640/19-10-2011 
εισήγησης του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 14-10-2011. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/856/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.310,00 µε  ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. 
Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο 3ο Φεστιβάλ Γάλακτος & Τυριού, που διοργανώνεται στην 
Αθήνα, από 21 έως 23-10-2011 σύµφωνα µε την αριθµ. 8/77/17-10-2011 απόφαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Ενοικίαση χώρου: 3.200,00 € 

Μεταφορά υλικού: 600,00 € 

Έξοδα µετακίνησης ενός υπαλλήλου: 200,00 € 

Έξοδα διανυκτέρευσης ενός υπαλλήλου: 180,00 € 

Έξοδα ηµερήσιας αποζηµίωσης ενός υπαλλήλου: 130,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ 4.310,00 € 

 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αφροδίτη Βρυσέλα – Τσάτση, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ 
Οικονοµικού, Προϊσταµένης του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή της στην ανωτέρω έκθεση. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή έκθεση 
«REAL ESTATE» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ από 01-11-2011 µέχρι 02-
11-2011. 

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 Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 75154/642/20-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 75432/2805/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση  της δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
διεθνή έκθεση «REAL ESTATE» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ από 01-11-
2011 µέχρι 02-11-2011. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης µε την µε αριθ. 9/78/26-10-
11 απόφαση. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 10.045,00  
€ µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής καθώς και για τη µετακίνηση 
και διαµονή της ειδικής συµβούλου της Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Έφη Βρεττού, η οποία θα 
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην διεθνή έκθεση. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Κασσής Μιχαήλ παρατήρησαν τα εξής: «Τοποθετηθήκαµε, ως παράταξη για το θέµα 
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και συµφωνήσαµε µόνο µε την προϋπόθεση ότι η 
συµµετοχή µας, θα είναι προποµπός για την τουριστική έκθεση, αφού εδώ µιλάµε για 
REAL ESTATE. Εξακολουθούν να ισχύουν όσα ολοκληρωµένα έχουµε καταθέσει για τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκθέσεις και την τουριστική προβολή». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/857/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10.250,00 µε  ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. 
Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην 1η διεθνή έκθεση «REAL ESTATE» που διοργανώνεται στο 
Τελαβίβ του Ισραήλ από 01-11-2011 µέχρι 02-11-2011 σύµφωνα µε την αριθµ. 9/78/26-
10-11 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Ενοικίαση χώρου:     6.010,00 

Εξοπλισµός και σχεδιασµός περιπτέρου: 1.740,00 

Μεταφορά υλικού: 500,00 

Έξοδα µετακίνησης 1 στελέχους: 600,00 

Έξοδα διανυκτέρευσης 1 στελέχους: 400,00 

Έξοδα ηµερήσιας αποζηµίωσης 1 στελέχους: 295,00  
Έξοδα µετάφρασης συµβάσεων, τιµολογίων και λοιπών 
εγγράφων: 500,00  

ΣΥΝΟΛΟ 10.045,00 
 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση της Έφης Βρεττού, ειδικής συµβούλου της Π.Ε. Πρέβεζας, η 
οποία θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στην ανωτέρω διεθνή έκθεση. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 διοργάνωση συνάντησης µε τους εµπλεκόµενους Φορείς  του έργου 
του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας MED2007-2013 «Μεσογειακός Χώρος 
2007-2013», µε τίτλο «Wood3 - Επιχειρηµατική αξιοποίηση της δασικής βιοµάζας», που θα 
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, την 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 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 21-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 76041/2827/24-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι το έργο µε τίτλο «WOODE3-Επιχειρηµατική αξιοποίηση της δασικής βιοµάζας» υλοποιείται στο 
πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος MED 2007-2013 «Μεσογειακός χώρος» και 
συγχρηµατοδοτείται, σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους. Ο τελικός εγκεκριµένος  προϋπολογισµός του 
προγράµµατος για την Περιφέρεια Ηπείρου, ανέρχεται στις 162.174 € η δε υλοποίηση των 
δράσεων του έργου γίνεται µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. Στις 
συµβατικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας  είναι η διοργάνωση µίας συνάντησης µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς και µε κύρια θέµατα συζήτησης την παρουσίαση της εξέλιξης του έργου 
woode3, την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της συλλογής στοιχείων των δεδοµένων και των  
ιδιαιτεροτήτων της περιοχής (εδαφικό  χαρτοφυλάκιο), τον εντοπισµό και ανάλυση του 
πραγµατικού ανταγωνισµού στην χρήση  ξύλου στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και την 
έρευνα της αγοράς στην Ήπειρο και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Η ηµεροµηνία της εκδήλωσης θα 
είναι η 27 Οκτωβρίου 2011 και οι φορείς που θα κληθούν να παρευρίσκονται θα είναι οι: Ένωση 
∆ασικών Συνεταιρισµών Κόνιτσας, Ζαγορίου και του Μετσόβου, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 
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Ιωαννίνων, ∆ασικοί Συνεταιρισµοί, ∆ιευθύνσεις ∆ασών  Ιωαννίνων, Μετσόβου, Κόνιτσας, Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδα, Τµήµα Ηπείρου, Οικονοµικό Επιµελητήριο, ΤΕΙ Ηπείρου, Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, Τµήµα ∆ιαχείρισης περιβάλλοντος και Φυσικών  Πόρων, Ινστιτούτο Γεωλογικών 
Μελετών της Ηπείρου, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, Ίδρυµα της 
Ηπείρου ''Εγνατία'', Εταιρείες Ξύλου και Ενέργειας, ∆υνητικοί επενδυτές. Κατόπιν των ανωτέρω, η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης, για την οποία  απαιτούνται  
χίλια οχτακόσια  (1.800) € τα οποία θα καλύπτουν τα έξοδα  µετάβασης και φιλοξενίας δύο 
εισηγητών, φακέλων  και υλικού για τους συµµετέχοντες στο θεµατικό εργαστήριο,  catering για 
προσφορά καφέ, ενώ οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/858/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.800,00 για την διοργάνωση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνάντησης µε τους εµπλεκόµενους Φορείς του έργου του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής 
Συνεργασίας MED2007-2013 «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013», µε τίτλο «Wood3 - Επιχειρηµατική 
αξιοποίηση της δασικής βιοµάζας», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 5/56/27-5-2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ιωαννίνων. 

Η ως άνω συνάντηση,  θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα, την 27-10-2011, και µε κύρια θέµατα 
συζήτησης την παρουσίαση της εξέλιξης του έργου woode3, την παρουσίαση των αποτελεσµάτων 
της συλλογής στοιχείων των δεδοµένων και των  ιδιαιτεροτήτων της περιοχής (εδαφικό 
χαρτοφυλάκιο), τον εντοπισµό και ανάλυση του πραγµατικού ανταγωνισµού στην χρήση  ξύλου στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και την έρευνα της αγοράς στην Ήπειρο και το επενδυτικό 
ενδιαφέρον. 

Η ανωτέρω δαπάνη για τη διοργάνωση της συνάντησης, θα καλύψουν τα έξοδα µετάβασης και 
φιλοξενίας δύο εισηγητών, φακέλων και υλικού για τους συµµετέχοντες στο θεµατικό εργαστήριο, 
catering για προσφορά καφέ, και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου.   

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, τονίζοντας – όπως 
και σε προηγούµενες σχετικές µε το ίδιο Πρόγραµµα 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76668/2866/25-10-2011 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 τροποποίησης και συµπλήρωσης της αριθµ. 5/79/03-03-2011 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, περί χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους 
Αντιπεριφερειάρχες και ορισµού ανώτατου επιτρεποµένου ορίου µηνιαίας δαπάνης. 
 

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 αριθµ. 5/79/03-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί χρήσης υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας από τους Αντιπεριφερειάρχες και ορισµού ανώτατου επιτρεποµένου ορίου 
µηνιαίας δαπάνης, € 100,00 κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3274/2004 και της 
αριθµ. 18391/22-09-2005 (ΦΕΚ 1388/τΒ/07-10-2005) Κ.Υ.Α., µε την οποία καθορίστηκε το 
ανώτατο επιτρεπτό όριο κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας. 

7. Την εισήγηση (αριθµ. πρωτ. 70299/3672/03-10-2011) του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, σχετικά µε το θέµα, η οποία υποβλήθηκε προς τον Εκτελεστικό Γραµµατέα 
Περιφέρειας Ηπείρου, έλαβε αριθµ. πρωτ. 75678/861/24-10-2011 και διαβιβάσθηκε προς την 
Οικονοµική Επιτροπή (συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 75918/2820/25-10-2011 στον φάκελο 
10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι «….. εγκρίθηκε από την Οικονοµική 
Επιτροπή η χρήση κινητού τηλεφώνου καθώς και το ανώτερο επιτρεπτό όριο δαπάνης. Μετά 
από διάστηµα αρκετών µηνών αναδεικνύεται ότι το ποσό των εκατό ευρώ χρήσης κινητού 
προς τους Αντιπεριφερειάρχες, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας των. 
Κατόπιν τούτου παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε αρµοδίως ώστε να προβούν σε τροποποίηση 
της προγενέστερης απόφασης και µε νέα απόφαση να ισχύσουν τα οριζόµενα από την αριθµ. 
18391/Φ.Ε.Κ. 1388/7-10-2005 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
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Αποκέντρωσης- Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπου προβλέπετε ανώτερο επιτρεπτό 
χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως…».  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
τροποποίηση της αριθµ. 5/79/03-03-2011 απόφασης της Ο.Ε., και την αύξηση του ανώτατου 
επιτρεποµένου ορίου µηνιαίας δαπάνης για τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από 
τους Αντιπεριφερειάρχες, από € 100,00 σε € 150,00 κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων 
του Ν.3274/2004 και της αριθµ. 18391/22-09-2005 (ΦΕΚ 1388/τΒ/07-10-2005) Κ.Υ.Α., που 
όριζε το ανώτατο επιτρεπτό χρηµατικό όριο κλήσεων µηνιαίως στο ποσό των 200,00 €. 
Επιπλέον εισηγήθηκε και τη συµπλήρωση της ως άνω απόφασης της Ο.Ε. µε την προσθήκη 
και του Εκτελεστικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, µε το ίδιο ανώτατο επιτρεποµένο όριο 
κλήσεων µηνιαίως τα 150,00€ 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/859/27-10-2011) 

Τροποποιεί και συµπληρώνει την αριθµ. 5/79/03-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
περί χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους Αντιπεριφερειάρχες και ορισµού 
ανώτατου επιτρεποµένου ορίου µηνιαίας δαπάνης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν.3274/2004 και της αριθµ. 18391/22-09-2005 (ΦΕΚ 1388/τΒ/07-10-2005) Κ.Υ.Α., η οποία 
διαµορφώνεται ως εξής: 

Εγκρίνει την χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τους Αντιπεριφερειάρχες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου (Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας και 
Πρέβεζας), τους θεµατικούς Αντιπεριφερειάρχες Ηπείρου (κ.κ. Ι. Καραµπίνα, Π. Κολόκα και Ο. 
Πότση) καθώς και από τον Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου και την υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων µε τους αντίστοιχους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, µε ανώτατο 
επιτρεπόµενο όριο κλήσεων € 150,00 για κάθε µήνα, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τους 
αντίστοιχους προϋπολογισµούς των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το εξής 
σκεπτικό: «Παρότι το ποσό που ζητείται είναι σε λογικά πλαίσια, προτείνουµε να 
αξιοποιηθούν στο έπακρο οι όποιες προσφορές των διαφόρων εταιρειών κινητής 
τηλεφωνίας, για την κάλυψη του κόστους επικοινωνίας των Αντιπεριφερειαρχών». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σε ότι αφορά στην αύξηση του 
ποσού της µηνιαίας δαπάνης, τονίζοντας ότι οι διάφορες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, 
διαθέτουν πλέον στην αγορά τόσα πολλά προγράµµατα, τα οποία µε πολύ λιγότερα χρήµατα 
µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες επικοινωνίας των Αντιπεριφερειαρχών. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στην Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75176/789/20-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75282/2791/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, 
της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος, στην οποία θα συµµετάσχει η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και 
περιλαµβάνει δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση 
µετά την παρέλαση για 100 προσκεκληµένους. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται  σύµφωνα µε αριθ. 42903/29-09-11 έγγραφο του Υπ. ΕΣ. 
– ∆.∆.Α. και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 2.000,00  € πλέον ΦΠΑ, για την 
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κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής στην εκδήλωση. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 100 προσκεκληµένους, δηλ. 
εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές 
Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος στον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και τους 
επισήµους, (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά 
αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών 
κ.λ.π.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/860/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Άρτας, των εκδηλώσεων εορτασµού της 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 που θα πραγµατοποιηθούν στην πόλη της Άρτας και 
περιλαµβάνουν δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και 
δεξίωση µετά την παρέλαση για 100 προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε 
αριθ. 42903/29-09-11 έγγραφο του Υπ. ΕΣ. – ∆.∆.Α. και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, Φορέας: 072, ΚΑΕ: 5161, για την κάλυψη των εξόδων 
της συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασµού της 
επετείου και περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης 
για 100 προσκεκληµένους, δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Βουλευτές, εκπροσώπους 
κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., παράθεση γεύµατος στον 
εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και τους επισήµους, (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, 
αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της 
Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.). 

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

2. 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3214/20-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75523/2808/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης προµηθευτών πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2012 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας και την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/861/27-10-2011) 
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− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, συνολικού προϋπολογισµού € 105.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 
15.000,00 µε ΦΠΑ για πετρέλαιο θέρµανσης, € 75.000,00 µε ΦΠΑ για καύσιµα κίνησης και   
€ 15.000,00 µε ΦΠΑ για λιπαντικά), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512 για πετρέλαιο θέρµανσης, και ΕΦ 071, ΚΑΕ 
9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 για πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και λιπαντικά). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, πετρέλαιο κίνησης, 
βενζίνη αµόλυβδη) και λιπαντικών έτους 2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας, µε κριτήριο κατακύρωσης, για µεν τα πετρελαιοειδή το µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης στα εκατό, για δε τα λιπαντικά τη χαµηλότερη συνολικά τιµή, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 3214/20-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 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. 3214/20-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75523/2808/21-10-2011 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 29/862/27-10-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΦ/ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

50.000,00 195,00 

Έγκριση δαπάνης για προµήθεια 
φωτοαντιγραφικού υλικού του φωτοτυπικού 
µηχανήµατος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. 

072.1699 
Λοιπές 
προµήθειες 

100.000,00 100,00  

Έγκριση δαπάνης για αγορά συλλογής και 
αποστολής φυτικού υλικού αγροτικών 
καλλιεργειών της  ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας 

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

80.000,00 738,00  
Ετήσια  συντήρηση ανελκυστήρα  του 
Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Άρτας  

072.1111 

Προµήθεια 
χαρτιού γραφικών 
ειδών και λοιπών 
συναφών υλικών 

80.000,00 55,00  

Έγκριση δαπάνης µε Φ.Π.Α. για την 
προµήθεια 25 φακέλων fiber boxesτου 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας.   

ΣΥΝΟΛΟ 310.000,00 1.398,00  

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

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 04-10-2011 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση 
κοίτης Αράχθου στην περιοχή Γεφυρών», προϋπολογισµού € 200.000,00 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 «Αποκατάσταση κοίτης 
Αράχθου στην περιοχή γεφυρών», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 25/708/09-09-2011 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 
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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. 3805/18-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75166/2786/20-10-2011 στον 
φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 11.10.2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 04.10.2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση εξήντα έξι επί τοις εκατό (66,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 48.054,25 €, µε απρόβλεπτα 55.262,39 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 68.000,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/863/27-10-2011) 

− Την έγκριση του από 11.10.2011 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 04.10.2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Γεφυρών», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
162.536,43 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 200.000,00 € κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που προσέφερε 
έκπτωση εξήντα έξι επί τοις εκατό (66,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 48.054,25 €, µε απρόβλεπτα 55.262,39 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 68.000 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ 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 (66,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 11.10.2011 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. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος του από 11-10-2011 πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Επισκευή – συντήρηση 
εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», 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. 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 «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου 
Βίγλας», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.   

7. Την αριθµ. 27/805/04-10-2011 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. 3494/30-09-2011 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. 
3817/20-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75269/2788/21-10-2011 στον φάκελο 
10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 18.10.2011 Πρακτικό της Επιτροπής 
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του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 11.10.2011 και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του 
έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση Κ/Ξ ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ ΟΕ που είναι ο 
µειοδότης και προσέφερε έκπτωση είκοσι τρία επί τοις εκατό (23,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 27.218,07 €, µε απρόβλεπτα 31.300,78 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 38.500,00  € 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 29/864/27-10-2011) 

− Την έγκριση του από 18.10.2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 11.10.2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης 50.000 €  µε Φ.Π.Α. κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ/Ξ ΤΣΩΡΟΣ – Λ. 
ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», που προσέφερε έκπτωση είκοσι τρία επί τοις εκατό (23,00%) και προσφερόµενο 
ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 27.218,07 €, µε απρόβλεπτα 31.300,78 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 38.500,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «Κ/Ξ 
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 (23,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 
18.10.2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη 
σχετική, αριθµ. 27/805/04-10-2011 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, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο 
– στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στη σχετική, αριθµ. 27/805/04-10-2011 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας: «Έργα 
συντήρησης οδικού δικτύου κυκλώµατος Τζουµέρκων», αναδόχου ∆ηµητρίου Φούκα 
Ε.∆.Ε. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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 Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3812/19-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75266/2787/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε 
(ΚΑΠ 2011) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 150.000,00€. 
Ο παρών 2ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του  Ν.3669/08 
και περιλαµβάνει την αύξηση της αναθεωρήσεως, χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών 
ορίων του 20% της συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της 
δαπάνης της αρχικής σύµβαση για τη χρήση των επί «έλλασον» δαπανών, σύµφωνα µε 
τον Ν. 3481/2006 . Η προτεινόµενη δαπάνη των 110.113,46 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ 
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παρουσιάζει υπέρβαση κατά 3.654,81 € σε σχέση µε τον 1ο ΑΠΕ, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεωρήσεως.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/865/27-10-2011) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα συντήρησης 
οδικού δικτύου κυκλώµατος Τζουµέρκων», αναδόχου ∆ηµήτριου Φούκα Ε.∆.Ε. , όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 
του Ν. 3669/08. 

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 110.113,46 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 3.654,81 € 
σε σχέση µε τον 1ο ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης χωρίς 
µεταβολή των ποσοτήτων των εργασιών.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εφόσον 
αυτές δεν προκύπτουν εκ του νόµου, όπως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. 

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

2. 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 παράτασης συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων για την στέγαση Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης  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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και 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.  

6. Την αριθµ. 8/26/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
µεταβίβασης της αρµοδιότητας µίσθωσης και εκµίσθωσης κινητών και ακινήτων, στην 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 74739/3881/17-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
74778/2778/17-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  µε την οποία εισηγείται 
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την έγκριση παράτασης συµβάσεων µίσθωσης µέχρι την 29-02-2012, ακινήτων που 
στεγάζουν Υπηρεσίες Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στην εισήγηση, στο µηνιαίο µίσθωµα των οποίων θα γίνει µείωση κατά 20% σύµφωνα µε 
το Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011) και οι δαπάνες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) Φορέας 
072 ΚΑΕ 0813. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/866/27-10-2011) 

Εγκρίνει την παράταση των συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
κατωτέρω, στα µηνιαία µισθώµατα των οποίων όπως αναφέρονται κατωτέρω, υπολογίσθηκε 
η µείωση κατά 20% σύµφωνα µε το Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011) και οι 
δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) φορέας 072 ΚΑΕ 0813, ως εξής: 

1. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης από την 12η Νοεµβρίου 2011 µέχρι την 29η 
Φεβρουαρίου 2011, του ακινήτου  ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα του Αρσενίου, το οποίο 
βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 60, στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης των 
Γραφείων της ∆/νσης Α/θµιας Εκπαίδευσης (Σχολικών Συµβούλων) της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
µε µηνιαίο µίσθωµα 457,15 €. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στον 3ο όροφο και διαθέτει 
πέντε (5) γραφεία από 15τ.µ. το καθένα, WC και αποθήκη 20τ.µ. 

2. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης από την 1η ∆εκεµβρίου 2011 µέχρι την 29η 
Φεβρουαρίου 2011, του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Πέτρου, το οποίο βρίσκεται επί της 
οδού Κύπρου αρ. 60  στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης της ∆/νσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 482,10 €.  Το εν 
λόγω ακίνητο βρίσκεται στον 1ο όροφο και διαθέτει έξι (6) γραφεία, WC, αποθήκη και 
συνολικό εµβαδόν 120τ.µ. 

3. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης από την 1η ∆εκεµβρίου 2011 µέχρι την 29η 
Φεβρουαρίου 2011, του ακινήτου  ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα, το οποίο βρίσκεται επί 
της οδού Κύπρου αρ. 60 στην Ηγουµενίτσα για τις ανάγκες στέγασης του 1ου γραφείου  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 556,90 €.. Το εν 
λόγω ακίνητο είναι στον 2ο όροφο και διαθέτει επτά (7) γραφεία, WC, αποθήκη και 
συνολικό εµβαδόν 120τ.µ. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75223/3889/18-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75619/2812/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης καθώς και την 
κάλυψη διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα (π.χ. κατάθεση στεφάνων) από την 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, που 
θα γίνει, βάση του προγράµµατος στην οποία θα συµµετάσχει η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/867/27-10-2011) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, έτους 2011, (Φορέας 072, ΚΑΕ 5161),για την 
κάλυψη διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα (π.χ. στεφάνων), για τη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 

Έγκριση µετακίνησης της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  Υ∆ΑΤΙΚΩΝ  
ΠΟΡΩΝ», που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη, από 31-10-2011 έως 04-11-2011 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 Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας  της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
7569/4903/21-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75928/2822/24-10-2011 στον 
φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης  ποσού   
2 9 0   €    που αφορά την µετακίνηση  της κ. ∆ήµητρας Μαχαιρά υπαλλήλου του τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας στη Θεσσαλονίκη για την  συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης  µε κωδικό  81037Ρ11  και τίτλο: 
«∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  Υ∆ΑΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΩΝ» που  θα διεξαχθεί από  31 /10 /2011  µέχρι 04/11/ 
2011 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/868/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης, µε τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ  
ΠΟΡΩΝ», που θα διεξαχθεί από 31-10-2011 έως 04-11-2011 καθώς και τη δαπάνη ποσού € 
290,00 για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74073/460/14-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 74369/2740/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η Π.Ε. Πρέβεζας διοργανώνει τις εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της Πρέβεζας. Στα πλαίσια του εορτασµού 
που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011 απαιτούνται οι εξής 
δαπάνες: Προµήθεια δάφνινων στεφανιών, Ηχητική κάλυψη του χώρου της παρέλασης 
που ο ∆ήµος Πρέβεζας αδυνατεί να καλύψει καθότι τα ηχητικά του καλύπτουν το χώρο της 
κατάθεσης στεφάνων, Μίσθωση της φιλαρµονικής «ΟΡΦΕΑΣ»: µουσική συνοδεία κατά 
την έπαρση της σηµαίας και την υποστολή, αναγγελία των επισήµων στη δοξολογία και 
την κατάθεση στεφάνων, παιάνιση του εθνικού ύµνου, παιάνιση εµβατηρίων καθ όλη τη 
διάρκεια της παρέλασης και Γεύµα επισήµων. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης 4.200 € µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων, η οποία θα 
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βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 και ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, έτους 2011. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/869/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.200,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), 
για τη διοργάνωση εκ µέρους της Π.Ε. Πρέβεζας, των εκδηλώσεων εορτασµού της εθνικής 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στην πόλη της Πρέβεζας, και περιλαµβάνουν προµήθεια 
δάφνινων στεφανιών, ηχητική κάλυψη του χώρου της παρέλασης, µίσθωση της 
φιλαρµονικής «ΟΡΦΕΑΣ» και γεύµα επισήµων.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 42904/29-09-11 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι 
κατέθεσαν την εξής άποψη: «Συµφωνήσαµε σε όλα τα αντίστοιχα θέµατα των άλλων 
Περιφερειακών Ενοτήτων, για τις δαπάνες των εκδηλώσεων της επετείου της 28ης 
Οκτωβρίου 1940. Καλό είναι να έρχονται τα θέµατα αυτά, µε ένα οµοειδές ποσό 
δαπανών. Η διαφοροποίηση και στο συγκεκριµένο θέµα, της Π.Ε. Πρέβεζας, µας οδηγεί 
να µη συµφωνήσουµε». 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 29ο 

Έγκριση του αριθµ. II/17-10-2011 Πρακτικού (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) του 
πρόχειρου διαγωνισµού για ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση 
∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo» και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 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 µε τίτλο 
CYCLO «Ποδηλατικές πόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα µεταφορά και τουριστική 
ανάπτυξη», µε συνολικό προϋπολογισµό € 50.000,00 και πίστωση για το έτος 2011, € 
25.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 23/626/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 
2007-2013/Cyclo», ο οποίος διενεργείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος MED και ειδικότερα του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «CYCLO “Ποδηλατικές πόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα 
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µεταφορά και τουριστική ανάπτυξη”», µε συνολικό προϋπολογισµό € 50.000,00 µε ΦΠΑ 
και Β) συγκροτήθηκαν η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του 
ανωτέρω διαγωνισµού, καθώς και η Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του 
έργου και ορίσθηκαν τα µέλη αυτών, υπάλληλοι της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους 
αναπληρωτές τους. 

8. Την αριθµ. 27/776/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το αριθµ. Ι/05-09-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισµού 
του θέµατος, βάσει του οποίου, έγιναν αποδεκτές στην περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού, στη φάση ανοίγµατος και αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, οι 
προσφορές των εταιρειών «RESULT» Θ. Χατζηϊωαννίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. και «Σ.Μ.Ρ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» (S.M.R. Consultants), των οποίων οι τεχνικές προσφορές 
βαθµολογήθηκαν από την Επιτροπή. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 466/20-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75517/2807/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το αριθµ. II/17-10-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού του θέµατος, στην οποία αναφέρεται ότι στις 17/10/2011 η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συνήλθε σε συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγµα των 
οικονοµικών προσφορών των εταιριών «Θ. Χατζηιωαννίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. » (RESULT) και 
«Σ.Μ.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. » (SMR CONSULTANTS), που είχαν περάσει 
επιτυχώς το προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης µετά από έλεγχο συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ, όπου αποφαίνεται ότι οι δύο 
προσφορές είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και επιπλέον, µετά από την 
προβλεπόµενη βαθµολόγηση, η προσφορά της εταιρίας «Σ.Μ.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Ε.Π.Ε.» κρίνεται η πλέον συµφέρουσα. Οι οικονοµικές προσφορές, η βαθµολόγηση και 
κατάταξη των δύο παραπάνω εταιριών καταγράφονται στον πίνακα που φαίνεται στο 
επισυναπτόµενο Πρακτικό ΙΙ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης παρακαλεί για την έγκρισή του Πρακτικού ΙΙ και προτείνει την ανάθεση του 
έργου στην εταιρεία «Σ.Μ.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» µε τιµή προσφοράς 20.081,30 € 
(µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/870/27-10-2011) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. II/17-10-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και µε σφραγισµένες προσφορές, για την 
ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-
2013/Cyclo», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης, προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των 
εταιριών «Θ. Χατζηιωαννίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» (RESULT) και «Σ.Μ.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» 
(SMR CONSULTANTS), που είχαν περάσει επιτυχώς το προηγούµενο στάδιο του 
διαγωνισµού, από τον έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε ότι είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης και κατέγραψε την τελική βαθµολογία και κατάταξη τους σύµφωνα µε τον τύπο 
της διακήρυξης, στον παρακάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Ενδιαφερόµενος 

Α.  ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Β.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠmin/ΟΠ 

Γ.  

ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤEX. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟ/ΤΠmax 

Βαθµός 

ΑΠ 

 

1 

Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Ε.Π.Ε. 

”S.M.R. CONSULTANTS” 

Λαζαράκι 33 Γλυφάδα 

16675 , Αθήνα 

20.081,30€ 1 1 100 

2 

Θ. Χατζηιωαννίδης & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

“RESULT” 

∆. Γούναρη 28 

54641, Θεσσαλονίκη 

20.260,00€ 0,992 0,940 95,012 

 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τιµή προσφοράς της εταιρείας Σ.Μ.Ρ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε τον τύπο της διακήρυξης (ΑΠ=80* (ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax) 
+20*(ΟΠmin/ΟΠ)) είναι συµφερότερη και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 24.700,00 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (25.000.00 €). 
Παράλληλα η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι: Α) ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την 
συµφερότερη προσφορά, Β) τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας που απαιτούνται για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Α.Π. 9537/17-12-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ), δεδοµένου ότι η 
διακήρυξη ήταν αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας επί 
15 συνεχείς ηµέρες και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και Γ) ο 
επικρατέστερος συµµετέχων έδωσε έκπτωση 1,20% δηλαδή κάτω από το όριο του µέγιστου 
επιτρεπτού χωρίς αιτιολόγηση ποσοστού έκπτωσης ήτοι 15% σύµφωνα µε τη διακήρυξη και 
ως εκ τούτου η προσφορά του κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία, Εισηγείται την 
ανάθεση του έργου στην εταιρεία «Σ.Μ.Ρ ΣΥΜΒΟΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» µε τιµή προσφοράς 
20.081,30 € (Μη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-
2013/Cyclo», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. II/17-
10-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης, στην εταιρεία µε την 
επωνυµία «Σ.Μ.Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. » (SMR CONSULTANTS), η οποία προσκόµισε 
τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η δε προσφορά της, σύµφωνα µε τον τύπο 
της διακήρυξης {ΑΠ=80* (ΑΒΤΠ/ΑΒΤΠmax)+20*(ΟΠmin/ΟΠ)} είναι συµφερότερη και 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 24.700,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και δεν 
υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (25.000.00 €), έδωσε δε έκπτωση 1,20% δηλαδή κάτω από 
το όριο του µέγιστου επιτρεπτού χωρίς αιτιολόγηση ποσοστού έκπτωσης ήτοι 15% σύµφωνα 
µε τη διακήρυξη και ως εκ τούτου η προσφορά του κρίνεται συµφέρουσα. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία, ως Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo».  
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� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ – όπως και σε 
προηγούµενες σχετικές µε το ίδιο Πρόγραµµα αποφάσεις της Ο.Ε. – τονίζοντας ότι η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει 
να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, η πρακτική αξία των οποίων 
µέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχθεί, ενώ επανέλαβε την τοποθέτησή του ότι  πρέπει να 
παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο, απολογισµός των έργων και δράσεών 
τους, ώστε να αξιολογούνται τα αποτελέσµατα αυτών. 
...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 30ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων 
Ζηρού», προϋπολογισµού € 175.000,00 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 Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία 
εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων 
Ζηρού», προϋπολογισµού € 175.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74292/3280/14-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74956/2780/18-10-2011 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 29/871/27-10-2011) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε 
τίτλο «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», προϋπολογισµού € 
175.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
74292/3280/14-10-2011 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 31ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιάς πρανούς 8ης επαρχιακής 
οδού στο ∆.∆. Σκιαδά Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 28.000,00 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. 16/63/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
της Α’ Τροποποίησης του Προγράµµατος Βελτίωσης, συντήρησης  και αποκατάστασης 
του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε την οποία εγκρίθηκε η 
εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιάς πρανούς 8ης επαρχιακής οδού στο ∆.∆. 
Σκιαδά Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74744/3292/17-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75159/2784/20-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη 
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δηµοπράτησης του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
πρόχειρου διαγωνισµού  και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/872/27-10-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, συντήρησης  και 
αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 74744/3292/17-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας. 
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι 

διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά 
τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

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

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

        2. 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 32ο 

Έγκριση συµβατικών τευχών και απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αποκατάσταση ζηµιάς σε τµήµα του αγροτικού δικτύου της πεδιάδας Μπόιδα-
Μαυρής», προϋπολογισµού € 4.000,00 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, 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. 16/63/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί της 
1ης Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η 
εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιάς σε τµήµα του αγροτικού δικτύου της πεδιάδας 
Μπόιδα-Μαυρής», προϋπολογισµού € 4.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74747/17-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75162/2785/20-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
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µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου του 
θέµατος και εισηγείται την έγκρισή τους και την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του 
έργου στον Βησσαρίων Μπατσούλη, Εµπειροτέχνη µε έκπτωση 2% στις τιµές της 
µελέτης, δηλαδή για συνολικό ποσό 3.920,00 €. Το έργο κρίνεται άµεσο και επείγον 
καθότι τον µήνα Νοέµβριο ανεβαίνει η στάθµη του ποταµού της Μαυρής και δεν είναι 
δυνατόν να γίνει η κατασκευή του έργου, γι’ αυτό  προτείνεται η απευθείας ανάθεση µε 
την διαδικασία του Ν.2362/95 άρθρο 83 και την απόφαση 35130/739/9-8-2010 άρθρο 4 
παραγρ.1α Υπουργού Οικονοµικών για ποσό έως 20.000,00 €. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/873/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιάς σε τµήµα του αγροτικού 
δικτύου της πεδιάδας Μπόιδα-Μαυρής», προϋπολογισµού € 4.000,00 µε ΦΠΑ, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας και  

− Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου στον Βησσαρίωνα Μπατσούλη, 
Εµπειροτέχνη, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας, µε έκπτωση 2% στις τιµές της µελέτης, δηλαδή για συνολικό ποσό € 3.920,00 
επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, καθότι τον µήνα Νοέµβριο 
ανεβαίνει η στάθµη του ποταµού της Μαυρής και δεν είναι δυνατόν να γίνει η κατασκευή 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 33ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-09-2011 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Ηλεκτροφωτισµός 1ης Επαρχιακής οδού», 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 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 Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Ηλεκτροφωτισµός 1ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, µε 
πίστωση € 50.000,00 για το έτος 2011. 

7. Την αριθµ. 22/601/04-08-2011 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. 
51675/2313/28-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 73751/3243/13-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74635/2749/17-10-
2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 20-09-
2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του 
παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές που 
κατατέθηκαν, εκτός αυτών των Βασιλείου Μιζιάκη, Ιωάννη Σαµαντά και Ευκλείδη 
Φονταρά και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Γεώργιος Μυριούνης Ε∆Ε, µε 
έκπτωση 70% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης, δηλαδή ποσό 
προσφοράς 30.000,00 € µε Φ.Π.Α, και η Υπηρεσία εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/874/27-10-2011) 

− Την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 20-09-2011 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ηλεκτροφωτισµός 1ης Επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, κατά 
την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο 
Γεώργιος Μυριούνης Ε∆Ε, µε έκπτωση 70,00% στις τιµές τιµολογίου και 
προϋπολογισµού της µελέτης και ποσό προσφοράς € 30.000,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Γεώργιο Μυριούνη Ε∆Ε, 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 (70,00%) είναι συµφέρουσα, 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 34ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του επαρχιακού και 
βασικού οδικού δικτυού της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, 
δεδοµένου ότι η από 04-10-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε 
κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

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 Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε 
η εκτέλεση του έργου «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του 
επαρχιακού και βασικού οδικού δικτυού της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 24/647/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
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58370/2565/24-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 74005/3247/13-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74368/2739/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 04-10-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας 
διεξαγωγής της δηµοπρασίας, την 08-11-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (Λήξη 
επίδοσης προσφορών) βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/875/27-10-2011) 

Επειδή η διενεργηθείσα την 04-10-2011 ανοιχτή δηµοπρασία, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράµµατος Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε τίτλο «Βελτιώσεις-
συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτυού 
της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, απέβη άγονος, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το από 04-10-
2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 8η Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους 
ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας.  
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος – 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 – 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 35ο 

Ματαίωση της δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών 
από κατολίσθηση πρανούς τµήµατος της 5ης επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς -
Πέρδικας», προϋπολογισµού € 440.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος της 
προβλεπόµενης διαδικασίας (µη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της 
υπ’ αριθµ. 63900/2820/13-9-2011 περίληψης διακήρυξης) και έγκριση 
επαναδηµοπράτησης του έργου χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς τµήµατος της 5ης επαρχιακής οδού 
µεταξύ Αγιάς -Πέρδικας», προϋπολογισµού € 440.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 23/623/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής 
δηµοπρασίας 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. 
54639/2419/05-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 75116/3294/17-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75315/2799/21-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η δηµοπρασία του έργου του θέµατος που 
είχε προγραµµατιστεί για τις 18 Οκτωβρίου 2011 δεν έγινε λόγω κωλύµατος της 
προβλεπόµενης διαδικασίας (δεν δηµοσιεύθηκε η υπ΄αριθµ.63900/2820/13-9-2011 
περίληψη διακήρυξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.). Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία 
εισηγείται την µαταίωση της και την επαναδηµοπράτηση της µε τους ίδιους όρους της 
διακήρυξης. 

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

(απόφαση 29/876/27-10-2011) 

o Ματαιώνει τη δηµοπράτηση για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ν. 
Πρέβεζας έτους 2011, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς 
τµήµατος της 5ης επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς -Πέρδικας», προϋπολογισµού € 
440.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης διαδικασίας (µη δηµοσίευση 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθµ. 63900/2820/13-9-2011 περίληψης 
διακήρυξης) και  

o Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
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. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 36ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό της ακτής στο Μάζωµα»,  προϋπολογισµού € 11.500,00 
µε ΦΠΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 και 
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96, 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. 16/63/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί της 1ης 
Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό της ακτής στο Μάζωµα», προϋπολογισµού € 11.500,00 
µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 73773/3246/13-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74366/2737/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: « …… η ∆/νση Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει τον καθαρισµό της 
ακτής «ΜΑΖΩΜΑ», προκειµένου να επιτευχθεί η ασφαλής προσέγγιση σε αυτή αλιευτικών 
σκαφών που δένουν στην περιοχή. Για τον καθαρισµό απαιτείται η χρήση µηχανικού εκσκαφέα 
(ντραγκλάϊν). Μετά τα παραπάνω και επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον (τα σκάφη δένουν στα 
ανοιχτά µε κίνδυνο να παρασυρθούν από τους ανατολικούς ανέµους), παρακαλούµε για τα εξής: 
1) Έγκριση µίσθωσης µηχανικού εκσκαφέα (ντραγκλάϊν) για 186 ώρες, δηλαδή 186 h x 50 €/h = 
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9300 € x 23% ΦΠΑ = 11.439,00 € δηλαδή 11.439,00 € 2) Ορισµό επιτροπής παραλαβής µε τους 
α)Ευάγγελο Γάκη, β)Σοφία Παπαγεωργίου και γ)Σπυρίδωνα Παπαδηµητρίου. Η δαπάνη θα 
καλυφθεί από το πρόγραµµα ΚΑΠ 2011 για το έργο µε τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΜΑΖΩΜΑ». Συνηµµένα, Οικονοµικές προσφορές Γεωργίου Θάνου και 
Σωτηρίου Γεωργίου». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/877/27-10-2011) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η οποία 
έχει αναλάβει τον καθαρισµό της ακτής «ΜΑΖΩΜΑ», προκειµένου να επιτευχθεί η ασφαλής 
προσέγγιση σε αυτή αλιευτικών σκαφών που δένουν στην περιοχή, και λόγω του κατεπείγοντος, 
επειδή τα σκάφη δένουν στα ανοιχτά µε κίνδυνο να παρασυρθούν από τους ανατολικούς ανέµους, τη 
µίσθωση ιδιωτικού µηχανήµατος µε χειριστή, για την εκτέλεση του έργου του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε τίτλο «Μίσθωση µηχανηµάτων 
για καθαρισµό της ακτής στο Μάζωµα», προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ, ήτοι:  

τη µίσθωση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, ενός µηχανικού εκσκαφέα (ντραγκλάϊν), 
ιδιοκτησίας Γεωργίου Θάνου, το οποίο θα εργασθεί για 186 ώρες, του οποίου η προσφορά, ήτοι € 
50,00 ανά ώρα εργασίας, είναι η συµφερότερη οικονοµικά µεταξύ αυτών που συνέλεξε η ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας, δηλαδή µε συνολική δαπάνη ποσού € 11.439,00 µε ΦΠΑ (186 h x 50 €/h = 9300 € x 23% 
ΦΠΑ = 11.439,00 €), σε βάρος των πιστώσεων του ανωτέρω έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. 
Πρέβεζας έτους 2011, «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό της ακτής στο Μάζωµα», 
προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ. 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους 
της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας: α) Ευάγγελο Γάκη β) Σοφία Παπαγεωργίου και γ) 
Σπυρίδωνα Παπαδηµητρίου. 

 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το σκεπτικό ότι 
«……είναι άµεση ανάγκη να οργανωθούν τα Συνεργεία Μηχανικού Εξοπλισµού που διαθέτει η 
Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να αντιµετωπίζονται µε δικά µας µηχανήµατα και προσωπικό, είτε οι 
συνήθεις συντηρήσεις, είτε οι ζηµιές και τα προβλήµατα που προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα, 
όπως πληµµυρικά φαινόµενα και δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Η µέχρι τώρα ακολουθούµενη 
διαδικασία µε τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, µας οδηγούν πλέον να καταθέσουµε αυτή την 
άποψη.». 

� 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 37ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του 
έργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό κατά τµήµατα του ποταµού Αχέροντα»,  
προϋπολογισµού € 7.000,00 µε ΦΠΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96, 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. 16/63/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
της 1ης Τροποποίησης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η 
εκτέλεση του έργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό κατά τµήµατα του ποταµού 
Αχέροντα», προϋπολογισµού € 7.000,00 µε ΦΠΑ.  
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74696/3291/17-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75156/2783/20-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …… η ∆/νση Τεχνικών Έργων έχει 
αναλάβει τον καθαρισµό του ποταµού Αχέροντα σε ορισµένα επικίνδυνα σηµεία. Για τον 
καθαρισµό απαιτείται η χρήση µηχανικού εκσκαφέα (ντραγκλάϊν). Επειδή οι παρεµβάσεις 
αυτές θεωρούνται επείγουσες λόγω του ερχοµένου χειµώνα απαιτείται η µίσθωση µιας 
περιστρεφόµενης τσάπας και ενός διαξονικού φορτηγού. Κατόπιν των ανωτέρω, 
παρακαλούµε για τα εξής: 1.Εγκριση µίσθωσης µιας περιστρεφόµενης τσάπας µε αριθµ. 
ΜΕ 15120 για 70 ώρες και ενός διαξονικού φορτηγού µε αριθµό ΡΖΗ6472 ΓΙΑ 70 ώρες. 
Ιδιοκτησίας  Νικολάου Κασσαβου. 2.Εγκριση διάθεσης πίστωσης 6.974,10. € µε Φ.Π.Α. 
(τσάπα περιστρεφόµενη 70ωρ.χ50€/h=3.500,00 φορτηγό διαξονικό 70 ωρ.χ31€/h 
=2.170,00) =5.670,00x23%ΦΠΑ= 6.974,10 €. 3.Προτεινουµε  επιτροπή παραλαβής τους 
α)Ευάγγελο Γάκη β) Σπύρο Παπαδηµητρίου και γ) Θεοδοσία Κλεισούρα της ∆/νσης Τεχν. 
Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Νοµαρχιακό πρόγραµµα 
ΚΑΠ/2011 και συγκεκριµένα από το έργο : «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό κατά 
τµήµατα του ποταµού Αχέροντα». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/878/27-10-2011) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει τον καθαρισµό του ποταµού Αχέροντα σε ορισµένα επικίνδυνα σηµεία, 
και επειδή οι παρεµβάσεις αυτές θεωρούνται επείγουσες λόγω του επερχοµένου χειµώνα,  
τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων µε χειριστή, για την εκτέλεση του έργου του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε τίτλο 
«Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό κατά τµήµατα του ποταµού Αχέροντα», 
προϋπολογισµού € 7.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι: 

τη µίσθωση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, µιας περιστρεφόµενης τσάπας µε 
αριθµ. ΜΕ 15120 και ενός διαξονικού φορτηγού µε αριθµό ΡΖΗ6472, ιδιοκτησίας Νικολάου 
Κασσαβου, του οποίου η οικονοµική προσφορά είναι η συµφερότερη µεταξύ αυτών που 
συνέλεξε η ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας,  τα οποία θα εργασθούν για 70 ώρες έκαστο. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη 6.974,10 € µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εργασιών που θα 
εκτελέσουν τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα (ήτοι τσάπα περιστρεφόµενη 70 ώρες 
εργασίας Χ 50,00€/h= € 3.500,00 και φορτηγό διαξονικό 70 ώρες εργασίας Χ 31€/h= € 
2.170,00 συνολικά € 5.670,00  πλέον 23% ΦΠΑ = € 6.974,10) σε βάρος των πιστώσεων 
του ανωτέρω έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, «Μίσθωση 
µηχανηµάτων για καθαρισµό κατά τµήµατα του ποταµού Αχέροντα», προϋπολογισµού € 
7.000,00 µε ΦΠΑ. 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, αποτελούµενη από τους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας: α) Ευάγγελο Γάκη β) Σπυρίδωνα 
Παπαδηµητρίου και γ) Θεοδοσία Κλεισούρα. 

 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το 

σκεπτικό ότι «……είναι άµεση ανάγκη να οργανωθούν τα Συνεργεία Μηχανικού Εξοπλισµού 
που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου, ώστε να αντιµετωπίζονται µε δικά µας µηχανήµατα και 
προσωπικό, είτε οι συνήθεις συντηρήσεις, είτε οι ζηµιές και τα προβλήµατα που 
προκύπτουν από έκτακτα γεγονότα, όπως πληµµυρικά φαινόµενα και δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες. Η µέχρι τώρα ακολουθούµενη διαδικασία µε τη µίσθωση ιδιωτικών µηχανηµάτων, 
µας οδηγούν πλέον να καταθέσουµε αυτή την άποψη.». 

� 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 
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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 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ



 
- 126 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 38ο 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιµο της 
02-12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 21-09-2011 
και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1273/22-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης, των ∆ηµητρίου Αθ. Χάιδου και Ιωάννη Γ. Χάιδου.  

 

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 Αντιπεριφερειάρχη Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 69199/752/13-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 74370/2741/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, λόγω ελλείψεως 
εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και µέχρι την πλήρωση της εν 
λόγω θέσης, τον ορισµό της ∆ικηγόρου Άρτας κ. Μαρίας Κόκλα ως πληρεξούσια 
∆ικηγόρου της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας) προκειµένου να 
παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιµο της 02-12-
2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης των κ. ∆ηµητρίου Χάιδου κλπ καθώς και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει 
ενέργεια απαιτηθεί για τον χειρισµό των παραπάνω υποθέσεων. 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/879/27-10-2011) 

Ορίζει την Μαρία Κόκλα, ∆ικηγόρο Άρτας, ως πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, 
κατά την δικάσιµο της 02-12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση 
της από 21-09-2011 και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1273/22-09-2011, αίτησης 
αναγνώρισης δικαιούχων αποζηµίωσης, των ∆ηµητρίου Αθ. Χάιδου και Ιωάννη Γ. Χάιδου, 
κατά της Π.Ε. Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, ορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση 
πίνακα αµοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον 
Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της  έδρας της Περιφέρειας.   

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου, Μιχαήλ Κασσής και Κων/νος 
Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η έλλειψη έµµισθου ∆ικηγόρου στην Π.Ε. Άρτας, πρέπει να 
καλυφθεί από τους νοµικούς συµβούλους – έµµισθους δικηγόρους των υπολοίπων 
Περιφερειακών Ενοτήτων (Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας), οι οποίοι, µε το νέο 
νοµοθετικό καθεστώς και την κατάργηση των κωλυµάτων εντοπιότητας, µπορούν να 
εκπροσωπήσουν την Π.Ε. Άρτας στις δικαστικές – ή εξώδικες –υποθέσεις της. 

...................................................................................................................................................... 
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: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 39ο 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιµο της 
02-12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 05-09-2011 
και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1207/12-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης, των Χαρίλαου Θεοχάρη (5) κλπ.  

 

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 Αντιπεριφερειάρχη Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 69199/752/13-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 74370/2741/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, λόγω ελλείψεως 
εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και µέχρι την πλήρωση της εν 
λόγω θέσης, τον ορισµό της ∆ικηγόρου Άρτας κ. Μαρίας Κόκλα ως πληρεξούσια 
∆ικηγόρου της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας) προκειµένου να 
παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιµο της 02-12-
2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης των κ. Χαρίλαου Θεοχάρη κλπ καθώς και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει 
ενέργεια απαιτηθεί για τον χειρισµό των παραπάνω υποθέσεων. 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/880/27-10-2011) 

Ορίζει την Μαρία Κόκλα, ∆ικηγόρο Άρτας, ως πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, 
κατά την δικάσιµο της 02-12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση 
της από 05-09-2011 και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1207/12-09-2011, αίτησης 
αναγνώρισης δικαιούχων αποζηµίωσης, των Χαρίλαου Θεοχάρη (5) κλπ, κατά της Π.Ε. 
Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, ορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση 
πίνακα αµοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον 
Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της  έδρας της Περιφέρειας.   

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου, Μιχαήλ Κασσής και Κων/νος 
Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η έλλειψη έµµισθου ∆ικηγόρου στην Π.Ε. Άρτας, πρέπει να 
καλυφθεί από τους νοµικούς συµβούλους – έµµισθους δικηγόρους των υπολοίπων 
Περιφερειακών Ενοτήτων (Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας), οι οποίοι, µε το νέο 
νοµοθετικό καθεστώς και την κατάργηση των κωλυµάτων εντοπιότητας, µπορούν να 
εκπροσωπήσουν την Π.Ε. Άρτας στις δικαστικές – ή εξώδικες –υποθέσεις της. 

...................................................................................................................................................... 
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: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 40ο 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιµο της 
02-12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 12-09-2011 
και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1204/12-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), των Χρήστου Ζαρκάδα (4) κλπ.  

 

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 Αντιπεριφερειάρχη Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 71288/761/13-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 74371/2742/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, λόγω ελλείψεως 
εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και µέχρι την πλήρωση της εν 
λόγω θέσης, τον ορισµό της ∆ικηγόρου Άρτας κ. Νίκης Παπουτσή, ως πληρεξούσια 
∆ικηγόρου της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας) προκειµένου να 
παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιµο της 02-12-
2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης των κ. Χρήστου Ζαρκάδα κλπ καθώς και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει 
ενέργεια απαιτηθεί για τον χειρισµό των παραπάνω υποθέσεων. 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/881/27-10-2011) 

Ορίζει τη Νίκη Παπουτσή, ∆ικηγόρο Άρτας, ως πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, 
κατά την δικάσιµο της 02-12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση 
της από 12-09-2011 και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1204/12-09-2011, αίτησης 
αναγνώρισης δικαιούχων αποζηµίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), των Χρήστου 
Ζαρκάδα (4) κλπ, κατά της Π.Ε. Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, ορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση 
πίνακα αµοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον 
Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της  έδρας της Περιφέρειας.   

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου, Μιχαήλ Κασσής και Κων/νος 
Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η έλλειψη έµµισθου ∆ικηγόρου στην Π.Ε. Άρτας, πρέπει να 
καλυφθεί από τους νοµικούς συµβούλους – έµµισθους δικηγόρους των υπολοίπων 
Περιφερειακών Ενοτήτων (Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας), οι οποίοι, µε το νέο 
νοµοθετικό καθεστώς και την κατάργηση των κωλυµάτων εντοπιότητας, µπορούν να 
εκπροσωπήσουν την Π.Ε. Άρτας στις δικαστικές – ή εξώδικες –υποθέσεις της. 

...................................................................................................................................................... 
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: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 41ο 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιµο της 
02-12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 26-09-2011 
και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1297/27-09-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), των Ολυµπίας χας Χριστόφορου 
Νάση  (5) κλπ.  

 

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 Αντιπεριφερειάρχη Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 71288/761/13-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 74371/2742/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, λόγω ελλείψεως 
εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και µέχρι την πλήρωση της εν 
λόγω θέσης, τον ορισµό της ∆ικηγόρου Άρτας κ. Νίκης Παπουτσή, ως πληρεξούσια 
∆ικηγόρου της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας) προκειµένου να 
παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιµο της 02-12-
2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζηµίωσης των Ολυµπίας χας Χριστόφορου Νάση κλπ καθώς και να πράξει 
οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια απαιτηθεί για τον χειρισµό των παραπάνω υποθέσεων. 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/882/27-10-2011) 

Ορίζει τη Νίκη Παπουτσή, ∆ικηγόρο Άρτας, ως πληρεξούσια δικηγόρο της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άρτας, 
κατά την δικάσιµο της 02-12-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση 
της από 26-09-2011 και µε αριθµό έκθεσης κατάθεσης 1297/27-09-2011, αίτησης 
αναγνώρισης δικαιούχων αποζηµίωσης (ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων), των Ολυµπίας 
χας Χριστόφορου Νάση  (5) κλπ, κατά της Π.Ε. Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, ορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση 
πίνακα αµοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον 
Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της  έδρας της Περιφέρειας.   

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Αθηνά Ιωάννου, Μιχαήλ Κασσής και Κων/νος 
Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η έλλειψη έµµισθου ∆ικηγόρου στην Π.Ε. Άρτας, πρέπει να 
καλυφθεί από τους νοµικούς συµβούλους – έµµισθους δικηγόρους των υπολοίπων 
Περιφερειακών Ενοτήτων (Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας), οι οποίοι, µε το νέο 
νοµοθετικό καθεστώς και την κατάργηση των κωλυµάτων εντοπιότητας, µπορούν να 
εκπροσωπήσουν την Π.Ε. Άρτας στις δικαστικές – ή εξώδικες –υποθέσεις της. 

...................................................................................................................................................... 
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: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 42ο 

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

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 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 76215/3950/24-
10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76291/2838/25-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι τα δροµολόγια για τη µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσπρωτίας, ανατεθήκαν βάσει της 
αριθµ. 5/2009 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισµού µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά 
µαθητών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, τις αριθµ. 751/4-3-2010, 814/10-3-2010, 
1711/20-5-2010, 2945/9-9-2010, 3395/15-10-2010, 4181/21-12-2010 σχετικές αποφάσεις του 
Νοµάρχη Θεσπρωτίας και την αριθµ. 4/78/22-2-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά τροποποιήσεις – αναθέσεις δροµολογίων Α/θµιας και Β/θµιας 
Εκπαίδευσης. 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 31-12-2011. Σύµφωνα µε τις αριθµ. 39/2011 και 46/2011 
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εγκυκλίους (αριθµ. πρωτ. 35254/28-6-2011 και 39711/7-9-2011 αντίστοιχα ) του Υπουργείου 
Εσωτερικών και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι µε τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου 
Παιδείας συγχωνεύτηκαν – καταργήθηκαν πολλές σχολικές µονάδες µε αποτέλεσµα την ανάγκη 
δηµιουργίας νέων δροµολογίων καθώς και την τροποποίηση δροµολογίων που εξυπηρετούσαν 
µαθητές που άλλαξαν σχολική µονάδα, η Υπηρεσία εισηγείται « …… την έγκριση και ανάθεση των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών µε ΚΤΕΛ, ΤΑΧΙ και ΙΧ όπως αναλυτικά εµφανίζονται στους 
παρακάτω πίνακες και για το χρονικό διάστηµα από 12-9-2011 έως 31-12-2011, γνωρίζοντάς σας 
ότι οι συµβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν τους ίδιους όρους αλλά µικρότερο κόστος εκείνων 
που έληξαν και το οποίο διαµορφώθηκε κατόπιν διαπραγµάτευσης (για το ΚΤΕΛ µε -3% και για τα 
ΤΑΧΙ – ΙΧ µε -10%). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας) στον ειδικό φορέα 191/0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για 
την Β/θµια Εκπαίδευση.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/883/27-10-2011) 

Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που προέκυψαν από τη συγχώνευση-κατάργηση σχολικών 
µονάδων, µε αποτέλεσµα την ανάγκη δηµιουργίας νέων δροµολογίων καθώς και την τροποποίηση 
δροµολογίων που εξυπηρετούσαν µαθητές που άλλαξαν σχολική µονάδα, την ανάθεση των νέων και 
των τροποποιηµένων δροµολογίων στους µεταφορείς (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ), όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στους κατωτέρω πίνακες, και για το χρονικό διάστηµα από 12-9-2011 έως 31-12-2011, µε 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) στον ειδικό φορέα 191/0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θµια 
Εκπαίδευση, ως εξής:  

Α. Πίνακας δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Α/βάθµιας Εκπαίδευσης µε ΤΑΞΙ & ΙΧ 

(Με συνεχιζόµενα παλιά και τροποποιηµένα δροµολόγια της διακήρυξης 5/2009 και µεταγενέστερων 
αποφάσεων, καθώς και νέα δροµολόγια) 

Α/Α ΚΩ∆  
∆ΙΑΓ/ΜΟΥ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ή 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ  

ΠΟΣΟ 
∆ΡΟΜ/ΓΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΜΕΙΩΣΗ 10% 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

1 1 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 

ΤΖΙΜΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

32,00 € 28,80 € 

2 2 
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 

ΧΑΡΙΣΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 26,50 € 23,85 € 

3 3 
ΒΡΥΣΣΕΛΑ - 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ            
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

14,50 € 13,05 € 

4 5 
ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - 
ΜΠΕΝΤΕΛΕΝΙ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

∆ΗΜ. 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

61,00 € 54,90 € 

5 6 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ΠΑΡ/ΘΙΑΣ(ΣΑΡ∆ΑΚΙΑ) - 
∆ΗΜ.ΣΧΟΛ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΛΙΟΛΙΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

24,19 € 21,77 € 

6 7 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 34,90 € 31,41 € 

7 8 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

34,90 € 31,41 € 

8 9 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΠΑΝΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΙΧ) 

34,94 € 31,45 € 

9 10 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΠΑΝΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (ΙΧ) 

34,94 € 31,45 € 

10 11 
 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ-
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 1ο ΝΗΠ.  
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

19,82 € 17,84 € 
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11 12 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΜΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 29,00 € 26,10 € 

12 13 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΜΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 29,00 € 26,10 € 

13 15 
ΡΑΠΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ - 

ΣΕΒΑΣΤΟ - ΠΑΡ/ΘΙΑ 
 ∆ΗΜ.& ΓΥΜΝ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

14 17 
ΑΓ.∆ΟΝΑΤΟΣ - ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΤΑΧΙΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

18,00 € 16,20 € 

15 18 
ΑΓ.∆ΟΝΑΤΟΣ - ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

 ∆ΗΜ.  
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΤΑΧΙΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

18,00 € 16,20 € 

16 19 
ΑΝΩ ΣΑΡ∆ΑΚΙΑ - ∆ΗΜ. 

ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 
 ∆ΗΜ.  

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΤΑΧΙΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,00 € 13,50 € 

17 20 
ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

∆ΗΜ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

18 22 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

 4ο ΝΗΠ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΜΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 20,00 € 18,00 € 

19 24 
ΚΑΜΠΟΣ ΠΑΡ/ΘΙΑΣ - 

∆ΗΜ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 
∆ΗΜ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΛΙΟΛΙΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

31,42 € 28,28 € 

20 25 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΝΕΡΑΪ∆Α 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΕΙ∆.ΣΧ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

21 26 ΑΡΙΛΛΑΣ - ΠΕΡ∆ΙΚΑ  ∆ΗΜ.  ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 
ΠΑΚΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
26,70 € 24,03 € 

22 27 ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ - ΠΕΡ∆ΙΚΑ  ∆ΗΜ.  ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 
ΠΑΚΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21,30 € 19,17 € 

23 29 ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ - ΠΕΡ∆ΙΚΑ  ∆ΗΜ.  ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 
ΓΟΓΟΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

21,50 € 19,35 € 

24 33 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 

∆ΗΜ. 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 

ΣΜΠΗΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

29,50 € 26,55 € 

25 34 
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 

∆ΗΜ. 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 

ΣΜΠΗΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

29,50 € 26,55 € 

26 35 ΚΑΡΤΕΡΙ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 
∆ΗΜ. 

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 
ΣΜΠΗΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

26,88 € 24,19 € 

27 37 
ΡΑΠΙ ΑΜΠΕΛΙΑΣ - 

ΓΚΡΙΚΑ 
∆ΗΜ. ΓΚΡΙΚΑΣ  

ΤΣΕΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

25,54 € 22,99 € 

28 38 ΨΑΚΚΑ - ΓΚΡΙΚΑ ∆ΗΜ. ΓΚΡΙΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

29 39 ΠΟΤΑΜΙΑ - ΓΛΥΚΗ ∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

21,50 € 19,35 € 

30 40 ΠΟΤΑΜΙΑ - ΓΛΥΚΗ ∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

21,50 € 19,35 € 

31 41 ΠΟΤΑΜΙΑ - ΓΛΥΚΗ ∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

32 42 
ΠΟΤΑΜΙΑ -ΜΠΕΙΚΟ - 

ΓΛΥΚΗ 
ΝΗΠ ΓΛΥΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

21,50 € 19,35 € 

33 43 
ΜΕΤΟΧΙ - ΑΝΩ ΓΛΥΚΗ - 

ΓΛΥΚΗ 
∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

18,80 € 16,92 € 
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34 44 
ΜΠΕΙΚΟΥ ΓΛΥΚΗΣ - 

ΓΛΥΚΗΣ 
∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ 

ΦΡΑΓΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

16,93 € 15,24 € 

35 45 
ΓΛΥΚΗ - ΓΑΡ∆ΙΚΙ 

(Α.Μ.Ε.Α.) 
∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

36 46 ΠΟΤΑΜΙΑ - ΓΛΥΚΗ ∆ΗΜ. ΓΛΥΚΗΣ 
ΦΡΑΓΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

21,50 € 19,35 € 

37 47 ΦΡΟΣΥΝΗ - ΤΣΑΓΓΑΡΙ 
∆ΗΜ. & ΝΗΠ. 
ΣΟΥΛΙΟΥ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

29,00 € 26,10 € 

38 48 
ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ -  

ΤΣΑΓΓΑΡΙ  
∆ΗΜ. ΣΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

39 49 ΚΙΑΦΑ - ΤΣΑΓΓΑΡΙ ∆ΗΜ. ΣΟΥΛΙΟΥ 
ΦΩΤΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 

(ΙΧ) 56,45 € 50,81 € 

40 50 

ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - ΡΑΧΕΣ 
ΝΙΚΑ(ΑΕΤΟΣ) - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α 

∆ΗΜ. & ΓΥΜΝ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΘΩΜΑΣ 

42,00 € 37,80 € 

41 51 
ΠΛΑΚΩΤΗ - ΝΕΡΑΪ∆Α 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ ) 
∆ΗΜ. ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ 

ΑΗ∆ΟΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

45,70 € 41,13 € 

42 52 
ΝΕΟΧΩΡΙ (ΣΚΟΥΠΙΤΣΑ) 

- ΝΕΡΑΪ∆Α 
∆ΗΜ.&ΝΗΠ. 
ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

43 55 
ΑΝΩ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α 
∆ΗΜ.& ΝΗΠ. 
ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ΤΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 29,57 € 26,61 € 

44 56 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α 
∆ΗΜ.ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

45 57 
ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α 
∆ΗΜ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

34,94 € 31,45 € 

46 58 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΝΕΡΑΪ∆Α ∆ΗΜ.ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 
ΓΚΟΓΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 29,50 € 26,55 € 

47 59 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΝΕΡΑΪ∆Α ∆ΗΜ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 
ΓΚΟΓΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

29,50 € 26,55 € 

48 60 
ΤΣΑΤΣΟΥΛΕΪΚΑ(ΚΟΚΚΙ
ΝΙΑΣ) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α 
∆ΗΜ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ΖΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 51,00 € 45,90 € 

49 62 
ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α ∆ΗΜ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 
ΑΗ∆ΟΝΗ 

ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ 67,20 € 60,48 € 

50 63 ΠΛΑΚΩΤΗ - ΝΕΡΑΪ∆Α   ΝΗΠ. ΝΕΡΑΙ∆ΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

51 64 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 

ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑ - 
ΝΕΡΑΪ∆Α 

∆ΗΜ.&ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΤΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48,38 € 43,54 € 

52 65 

ΝΕΡΑΪ∆Α - 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΡΑΧΕΣ 

ΝΙΚΑ 
(ΑΕΤΟΣ)ΟΛΟΗΜΕΡΟ  

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

∆ΗΜ.ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ΖΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22,80 € 20,52 € 

53 66 ΚΑΡΤΕΡΙ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 

ΚΑΡ∆ΑΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

32,00 € 28,80 € 

54 67 
ΜΟΡΦΑΤΙ - ΕΛΕΥΘΕΡΙ - 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ  
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 

47,00 € 42,30 € 
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55 68 ΕΛΕΥΘΕΡΙ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

56 69 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 

9,40 € 8,46 € 

57 71 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - ΕΛΑΙΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
1ο ∆ΗΜ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΓΚΙΟΞΗ 
∆ΗΜΗΤΡΑ (ΙΧ) 51,00 € 45,90 € 

58 72 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
1ο 

∆ΗΜ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΧ) 

51,00 € 45,90 € 

59 74 ΠΛΑΙΣΙΟ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
1ο-2ο ∆ΗΜ& 3ο 
ΝΗΠ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΠΑΠΠΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

45,70 € 41,13 € 

60 75 ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ  
1ο & 2ο ∆ΗΜ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΡΑΠΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

(ΙΧ) 
18,90 € 17,01 € 

61 76 
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ - 

ΓΗΡΟΜΕΡΙ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
2ο ∆ΗΜ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

62 78 
ΣΙ∆ΕΡΗ - ΑΝΩ ΕΛΑΙΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
3ο ΝΗΠ - 1ο & 2ο 
∆ΗΜ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΡΙΖΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 
(ΙΧ) 

38,00 € 34,20 € 

63 79 
ΑΕΤΟΣ - ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
2ο ∆ΗΜ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ  
ΛΙΤΣΑ (ΙΧ) 

64,50 € 58,05 € 

64 82 
ΤΣΑΤΣΟΥΛΕΪΚΑ 

ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

2ο ∆ΗΜ. & 
ΓΥΜΝ.- ΛΥΚ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΚΕΥΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

69,89 € 62,90 € 

65 83 
ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΟ - ΡΕΒΗΣ 

- ΠΛΑΤΑΡΙΑ 
∆ΗΜ. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΟΣΜΑΣ 

26,88 € 24,19 € 

66 84 
ΑΝΩ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ - 

ΠΛΑΤΑΡΙΑ 
6/Θ ∆ΗΜ. 

ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 
ΝΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  29,57 € 26,61 € 

67 85 
ΠΑΛΑΙΟ ΧΩΡΙΟ 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ  - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

24,00 € 21,60 € 

68 86 
ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΜΠΟΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 29,50 € 26,55 € 

69 87 
ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ 

6/Θ ∆ΗΜ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

29,50 € 26,55 € 

70 88 
ΣΚΟΡΠΙΩΝΑ - 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ 

ΝΗΠ.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 
ΜΠΟΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
29,50 € 26,55 € 

71 89 ΝΑΥΤΙΛΟΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑ ∆ΗΜ. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΟΣΜΑΣ 

21,00 € 18,90 € 

72 92 
ΡΑΧΟΥΛΙ - ΚΥΡΑ 

ΠΑΝΑΓΙΑ - 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 

ΝΗΠ. 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

73 93 
ΡΑΧΟΥΛΙ - 

ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ - 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 

 ΝΗΠ.  
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

26,80 € 24,12 € 

74 94 
ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ - 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 

 ∆ΗΜ. 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

75 95 ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΚΑΜΙΝΙ ∆ΗΜ. ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

76 96 
ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ -

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΚΑΜΙΝΙ 
∆ΗΜ. ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     
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77 97 ΚΑΜΙΝΙ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 
∆ΗΜ. 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

78 98 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΤΣΑΟΥΣΙΑ 

- ΚΑΜΙΝΙ -  
∆ΗΜ. 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

79 99 
ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 

- ΚΑΜΙΝΙ 
∆ΗΜ. ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

80 100 
ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ -

ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΚΑΜΙΝΙ 
∆ΗΜ. ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

81 101 ∆ΑΦΝΟΥΛΑ - ΚΑΜΙΝΙ ∆ΗΜ. ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

82 102 
ΑΣΦΑΚΑ - ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - 

ΚΑΜΙΝΙ 
∆ΗΜ. 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

83 103 
ΤΣΑΓΓΑΡΑΚΙ -

ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ-ΤΣΑΓΓΑΡΙ 
∆ΗΜ. 

ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ
Σ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 34,00 € 30,60 € 

84 106 
Π. ΛΑ∆/ΡΙ - ΗΓ/ΤΣΑ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
2ο ∆ΗΜ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

85 107 Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΗΓ/ΤΣΑ 1ο ∆ΗΜ. ΗΓ/ΤΣΑΣ   
ΤΖΩΡΤΖΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

18,50 € 16,65 € 

86   
ΚΑΜ. ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ - 
ΓΚΑΝΙ - ΓΡΑΙΚ/ΡΙ  

(ΕΠΙΣΤΡ)                               
  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

87 111 ΛΑΚΚΑ - ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 
ΝΗΠ. 

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 
ΓΟΓΟΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

26,00 € 23,40 € 

88 112 
ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 4ο 

∆ΗΜ.& 2ο ΓΥΜΝ.& 
ΕΠΑΛ (ΗΓ/ΤΣΑ) 

4ο ∆ΗΜ.&2ο 
ΓΥΜΝ.&ΕΠΑΛ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

25,00 € 22,50 € 

89 113 
Π. ΛΑ∆/ΡΙ - ΛΑ∆/ΡΙ - 

ΗΓ/ΤΣΑ 
1ο - 2ο ∆ΗΜ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΓΑΒΡΙΗΛ 22,00 € 19,80 € 

90 114 
 2ο ∆ΗΜ.ΗΓ/ΤΣΑΣ - ΓΕΦ. 
ΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ(ΕΠΙΣΤ.) 

2ο  ∆ΗΜ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΓΑΒΡΙΗΛ 

9,41 € 8,47 € 

91 116 
ΠΥΡΓΟ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ-

ΓΡΑΙΚ/ΡΙ ∆ΗΜ ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 
ΓΟΓΟΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 22,00 € 19,80 € 

92 119 ΓΚΑΝΙ - ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 
9/Θ ∆ΗΜ. 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 

ΜΟΣΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

25,54 € 22,99 € 

93 120 ΓΚΑΝΙ - ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 
∆ΗΜ.& ΝΗΠ. 
ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 

ΛΙΩΝΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΧ) 

18,82 € 16,94 € 

94 121 
ΚΟΚΛΥΖΑ - 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 

∆ΗΜ. ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 
ΛΙΩΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΧ) 
18,14 € 16,33 € 

95 122 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ - 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ  

2ο 
ΝΗΠ.ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ

ΟΥ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

40,00 € 36,00 € 

96 123 
ΠΥΡΡΙ - ΕΡΓ. 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 3ο ∆ΗΜ - 
2ο ΓΥΜ. ΗΓ/ΤΣΑ  

3ο ∆ΗΜ. & 2ο 
ΓΥΜΝ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΤΖΑΝΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

25,00 € 22,50 € 

97   
ΣΤΕΡΝΑ - ΣΙΛΟ - ΝΕΕΣ 

ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 
ΗΓ/ΤΣΑ 

2ο ∆ΗΜ.& 1ο & 
2οΓΥΜΝ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ  
ΛΑΜΠΡΟΣ 34,00 € 30,60 € 

98   
ΑΝΩ ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ - 

ΤΣΑΟΥΣΙΑ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 
ΝΗΠ. 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
ΠΕΤΣΙΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24,00 € 21,60 € 
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99   
ΚΑΜΙΝΙ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
∆ΗΜ. 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

100   
ΚΑΜΙΝΙ - ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
∆ΗΜ. 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

101   
ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΕΙ∆. ΣΧΟΛ. 

ΗΓ/ΤΣΑΣ                                       
ΕΙ∆. ∆ΗΜ. 
ΗΓΟΥΜ. 

ΒΡΑΚΑΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

60,00 € 54,00 € 

102    ΜΑΥΡΟΥ∆Ι - ΗΓ/ΤΣΑ  ΕΙ∆. ΣΧ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

103   
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ - 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Πηγές 
Λαγάβιστα) 

∆ΗΜ.ΛΕΠΤΟΚΑΡΙ
ΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

104   ΚΑΡΤΕΡΙ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 
∆ΗΜ. 

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΑΓΑΠΗ (ΙΧ) 28,41 € 25,57 € 

105   
ΚΑΜΠΟ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ - 

ΚΕΣΤΡΙΝΗ 
∆ΗΜ. ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ 

ΝΤΑΡ∆ΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

21,00 € 18,90 € 

106   

ΜΠΑΞΕΣ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ- 
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤ/ΚΙΕΣ - ΟΙΚΙΑ 

∆ΟΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΕΑ 
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 

∆ΗΜ. ΝΕΑΣ 
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 

ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

26,00 € 23,40 € 

107   
ΤΣΑΤΣΟΥΛΙ(ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

)-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 
ΝΗΠ.ΠΑΛ/ΡΙΟΥ 

ΓΚΟΓΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

40,00 € 36,00 € 

108   ∆ΑΦΝΟΥΛΑ - ΚΑΜΙΝΙ ∆ΗΜ.ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

109   ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΗΓ/ΤΣΑ  
Κ∆ΑΠ ΜΕΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

110   
ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ(2ΜΗ/ΕΒ) 

∆ΗΜ.ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8,73 € 7,86 € 

111   
ΑΓ. ΒΛΑΣΣΙΟ-ΚΑΣΤΡΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
∆ΗΜ.ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

112   
ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - 

ΠΑΡ/ΜΟΣ(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
∆ΗΜ. ΠΑΡ/ΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

113   ∆ΡΟΣΙΑ - ΓΡΑΙΚ/ΡΙ ∆ΗΜ. ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ 
ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

17,00 € 15,30 € 

114   
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ (ΠΡΩΙ) 

∆ΗΜ. ΜΑΡ/ΤΙΟΥ 
ΤΖΑΝΗΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ 
13,00 € 11,70 € 

115   
ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
ΝΗΠ-2ο ∆ΗΜ.-

ΓΥΜΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

63,00 € 56,70 € 

116   
2ο ∆ΗΜ. ΗΓ/ΤΣΑΣ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
2ο ∆ΗΜ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

117   ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
2ο ∆ΗΜ .- ΛΥΚ. 

&ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ  

60,00 € 54,00 € 

118   
ΠΑΛΙΟ ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - 
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ (ΠΡΩΙ)               

∆ΗΜ. ΓΡΑΙΚ/ΡΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

119   
ΠΑΡ/ΘΙΑ-ΚΑΡΙΩΤΙ-

ΧΡΥΣΑΥΓΗ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΝΗΠ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

120   
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ - 
ΞΗΡΟΛΟΦΟ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

∆ΗΜ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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121   

ΑΧΟΥΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΣ 
- ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ - 
∆ΑΦΝΗ - ΚΑΜΠΟ 

ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

3ο ΝΗΠ-2ο ∆ΗΜ.-
ΓΥΜΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

75,00 € 67,50 € 

122   
ΡΕΒΗ - ΠΛΑΤΑΡΙΑ  

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
∆ΗΜ. + ΝΗΠ. 
ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

123   
ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΓΚΑΝΙ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
∆ΗΜ. 

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ 
ΛΙΩΝΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ (ΙΧ) 
9,00 € 8,10 € 

124   
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΙΖΑΣ - 

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 
∆ΗΜ. 

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

125   
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - 

ΚΟΚΚΙΝΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

∆ΗΜ.ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 
ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΘΩΜΑΣ 

17,00 € 15,30 € 

126   
ΝΕΡΑΪ∆Α - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  

∆ΗΜ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 
ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΘΩΜΑΣ 

19,00 € 17,10 € 

127   
ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - 

ΚΑΜΙΝΙ  
ΝΗΠ. ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

128   ΡΑΒΕΝΗ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ 
∆ΗΜ. 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ 
ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ  
ΘΩΜΑΣ (ΙΧ) 

34,00 € 30,60 € 

129   ΑΝΩ ΓΑΡ∆ΙΚΙ - ΓΑΡ∆ΙΚΙ ∆ΗΜ. ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ 
ΓΚΕΓΚΑΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

17,00 € 15,30 € 

130   
ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ-∆ΙΑΣΤ. 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ-
ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ 

ΝΗΠ.ΠΡΟ∆ΡΟΜΙ
ΟΥ-∆ΗΜ 

ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ 

ΝΤΑΓΚΑΣ 
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 32,00 € 28,80 € 

131   
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ - ΑΝΩ 
ΚΑΡΥΩΤΙ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

∆ΗΜ. 
ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ 

ΝΤΑΓΚΑΣ 
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 

13,00 € 11,70 € 

132   
ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ-
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

∆ΗΜ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ  

ΠΕΤΣΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

22,00 € 19,80 € 

133   
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 

ΑΡΙΛΑ - ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ - 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ 

ΝΗΠ. ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 
ΓΟΓΟΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

39,00 € 35,10 € 

134   
 ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΣ-

ΠΛΑΤΑΡΙΑ 
ΝΗΠ. ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 

ΚΑΙΣΑΡΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

25,00 € 22,50 € 

135   
ΜΠΟΥΚΑ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ - 

ΚΕΣΤΡΙΝΗ 
∆ΗΜ. ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ 

ΤΑΣΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΙΧ) 

24,00 € 21,60 € 

136   
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ -ΚΑΡΤΕΡΙ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

∆ΗΜ. ΜΑΡΓ/ΤΙΟΥ 
ΚΑΡ∆ΑΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

16,00 € 14,40 € 

137   
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ - 
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ  ΝΗΠ. ΜΑΡΓ/ΤΙΟΥ 

ΚΑΡ∆ΑΝΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20,00 € 18,00 € 

138   
ΡΑΧΟΥΛΙ - 

ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ  
∆ΗΜ. 

ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

18,00 € 16,20 € 

139   
ΠΗΓΕΣ ΛΑΓΓΑΒΙΣΤΑ 

(ΚΑΛΛΙΘΕΑ)-
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 

∆ΗΜ. 
ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 

ΤΣΟΥΒΑΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΧ) 

40,00 € 36,00 € 

140   ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ  
3ο ΝΗΠ- 1ο ∆ΗΜ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΛΕΝΗΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 24,00 € 21,60 € 

141   
 ΜΠΕΡΑΤΕΪΚΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
 1ο ∆ΗΜ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

33,00 € 29,70 € 

142   
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - ∆ΙΑΚΛ. 
ΒΡΥΣΣΕΛΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

2ο ∆ΗΜ & ΓΥΜΝ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,00 € 45,00 € 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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143   
ΦΥΛΑΚΙΟ ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ - 

ΣΑΓΙΑ∆Α 
∆ΗΜ. ΣΧ. 
ΣΑΓΙΑ∆ΑΣ 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

20,00 € 18,00 € 

144   
ΦΡΑΓΜΑ ΚΑΛΑΜΑ - 

ΣΜΕΡΤΟ - 
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙ 

ΝΗΠ. 
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟ

Υ 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

29,00 € 26,10 € 

145   ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΕΡΑΪ∆Α 
ΝΗΠ.&∆ΗΜ. 
ΝΕΡΑΊ∆ΑΣ ΤΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24,00 € 21,60 € 

146   
ΝΕΡΑΪ∆Α - ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

∆ΗΜ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ΖΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12,00 € 10,80 € 

ΜΑΥΡΟΥ∆Ι – 
ΚΑΣΤΡΙ(αποµακ. Οικίες) - 

ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗ                         
(8,00-12,30)   

147 
148 

 
 

ΚΑΣΤΡΙ - ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗ - 
ΜΑΥΡΟΥ∆Ι   

ΟΛΟΗΜΕΡΟ (8,00-3,30) 

ΝΗΠ.ΚΑΣΤΡΙΟΥ-
ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 

ΝΗΠ.ΚΑΣΤΡΙΟΥ-
ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 

ΤΖΩΡΤΖΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

21,5 
18,5 

19,35 
16,65 

    ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 3.242,49 € 2.918,24 € 

 
Β. Πίνακας δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Β/βάθµιας Εκπαίδευσης µε ΤΑΞΙ & ΙΧ  

(Με συνεχιζόµενα παλιά και τροποποιηµένα δροµολόγια της διακήρυξης 5/2009 και 
µεταγενέστερων αποφάσεων, καθώς και νέα δροµολόγια) 

Α/Α ΚΩ∆ 
∆ΙΑΓ/ΜΟΥ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΟΝΟΜΑ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ ή 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΠΟΣΟ 
∆ΡΟΜ/ΓΙΟΥ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ 
10% ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 

1 150 
ΠΑΡΓΑ - ΜΟΡΦΑΤΙ - 

ΠΑΡ/ΘΙΑ 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

115,00 € 103,50 € 

2 151 
ΗΓ/ΤΣΑ - ΚΥΠΑΡ/ΣΟΣ - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ                            

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

120,00 € 108,00 € 

3 152 
ΕΛΕΥΘΕΡΙ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ 

- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΚΟΣΜΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
100,00 € 90,00 € 

4 153 
ΗΓ/ΤΣΑ - ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
60,00 € 54,00 € 

5 154 
ΚΑΣΤΡΙ - Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ 

- ΗΓ/ΤΣΑ - ΠΑΡ/ΘΙΑ 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΦΙΛΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 70,00 € 63,00 € 

6 155 
ΜΟΡΦΑΤΙ - 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ 
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΕΠΑ.ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

24,00 € 21,60 € 

7 156 
ΠΛΑΚΩΤΗ - ΝΕΡΑΪ∆Α 
(ΝΕΟΧΩΡΙ)- ΠΑΡ/ΘΙΑ 

ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ& 
∆ΗΜ. ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

77,00 € 69,30 € 

8 157 ΡΑΠΙ - ΑΜΠΕΛΙΑ  
ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

9 160 
ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΓΥΜΝ. & ΛΥΚ. 
ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΝΤΑΓΚΑΣ 
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 

29,57 € 26,61 € 

10 162 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ(ΣΙΝΙΑΤ

ΕΣ) - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΓΥΜΝ.&ΓΕΝ 

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 
ΧΑΡΙΣΗΣ 

20,16 € 18,14 € 

11 163 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ -  

ΝΕΡΑΪ∆Α 

 
ΓΥΜΝ.ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΑΣ-ΕΠΑΛ ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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12 164 
ΑΡΙΛΛΑ - ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ - 

ΠΕΡ∆ΙΚΑ 
ΓΥΜΝ.ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

26,78 € 24,10 € 

13 165 

ΑΓ.ΓΕΩΡ.ΠΑΡ/ΜΟΥ - 
ΠΑΡ/ΜΟΣ - ΗΓ/ΤΣΑ 

(∆ΕΥΤ-ΤΕΤ-ΠΑΡ ΠΡΩΙ  
ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡ - ΠΕΜ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ)  

ΑΘΛ.ΓΥΜΝ.& 
ΛΥΚΕΙΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

14 166 

ΣΥΒΟΤΑ - 
ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ - ΗΓ/ΤΣΑ    

(∆ΕΥΤ-ΤΕΤΑΡ-ΠΑΡ. 
ΠΡΩΙ )           

ΑΘΛ. ΛΥΚΕΙΟ & 
ΓΥΜΝ.  ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

15 169 
ΚΑΡΤΕΡΙ - ΠΛΑΤΑΡΙΑ - 

ΗΓ/ΤΣΑ(ΠΡΩΙ) 
ΑΘΛ. ΓΥΜΝ & 

ΛΥΚ. 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

16 176 
ΑΝΩ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - 

ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ 
ΕΠΑΛ ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΖΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

21,00 € 18,90 € 

17 177 
ΑΕΤΟΣ - ΡΑΧΕΣ 

ΣΤΑΥΡΑΤΗ -ΝΕΡΑΪ∆Α 
ΓΥΜΝ..ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

18 178 
ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ - 

ΠΛΑΚΩΤΗ - ΝΕΡΑΪ∆Α 
ΓΥΜΝ.ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΑΗ∆ΟΝΗ 
ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ 

76,00 € 68,40 € 

19 180 ΚΕΤΑ - ΠΛΑΤΑΡΙΑ ΓΥΜΝ.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΚΟΣΜΑΣ 

24,19 € 21,77 € 

20 183 
ΨΑΚΑ - ΓΚΡΙΚΑ  - 

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΕΣΠΕΡ. ΓΥΜΝ. 

ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

21 184 
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ - 

ΡΑΧΟΥΛΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
ΕΣΠΕΡ. ΓΥΜΝ. 

ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

22 185 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΕΣΠΕΡ.ΓΥΜΝ.ΠΑΡ
/ΘΙΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

23 186 ΠΕΤΟΥΣΙ - ΗΓ/ΤΣΑ 
ΕΣΠΕΡ. ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΠΑΠΠΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

59,98 € 53,98 € 

24 189 
ΣΑΓΙΑ∆Α - ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 

ΗΓ/ΤΣΑ 
ΕΣΠ.ΓΥΜΝ.ΗΓ/ΤΣΑ

Σ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

25 190 
ΚΑΣΤΡΙ (ΑΓΙΟΣ 

ΒΛΑΣΗΣ) - ΗΓ/ΤΣΑ 
ΕΣΠ. ΓΥΜΝ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΠΑΝΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

32,00 € 28,80 € 

26 191 ΠΟΛΥΝΕΡΙ - ΗΓ/ΤΣΑ 
ΕΣΠ.ΓΥΜΝ. & 
ΛΥΚ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΠΑΚΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40,00 € 36,00 € 

27 192 
 ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟ - ΗΓ/ΤΣΑ 
ΕΣΠ.ΓΥΜΝ. & 
ΛΥΚ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

28 195 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΝΕΡΑΪ∆Α 

- ΗΓ/ΤΣΑ 
ΕΣΠ.ΓΥΜΝ. & 
ΛΥΚ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΓΚΟΓΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

50,00 € 45,00 € 

29 196 
ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ - 

ΝΕΡΑΪ∆Α 
2ο ΓΕΛ ΗΓ/ΤΣΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

30 197 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 

ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - 
∆ΡΑΜΕΣΗ 

2ο ΓΕΛ & 2ο 
ΓΥΜΝ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΧ) 

29,57 € 26,61 € 

31 199 
ΓΚΑΝΙ - 1ο  ∆ΗΜ. - 1ο & 

2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

1ο ΓEN.ΛΥΚΕΙΟ 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

32 200 ΓΚΑΝΙ - ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ 3ο ΓΥΜΝ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΓΑΒΡΙΗΛ 19,00 € 17,10 € 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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33 203 ΓΚΑΝΙ - ΗΓ/ΤΣΑ 
 1ο ΓΥΜΝ & 1ο  

ΛΥΚΕΙΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ 
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

24,00 € 21,60 € 

34 204 

ΡΑΧΕΣ ΝΙΚΑ - 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 

ΚΑΜΠΟΣ ΑΕΤΟΥ -
∆ΙΑΣΤ. ΣΙ∆ΕΡΗΣ 

ΕΠΑΛ & ΓΕΛ 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΙΧ) 

51,07 € 45,96 € 

35 205 
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - 
∆ΡΑΜΕΣΗ 

ΕΠΑ. ΛΥΚΕΙΟ 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΧΑΡΙΣΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

29,50 € 26,55 € 

36 206 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ -  

ΝΑΤΣΗ 
ΕΠΑ. ΛΥΚΕΙΟ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ 
ΒΡΑΚΑΣ 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 47,00 € 42,30 € 

37 210 
ΨΑΚΚΑ - ΓΚΡΙΚΑ - 
ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ 

ΕΠΑ. ΛΥΚΕΙΟ 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

38 212 
ΦΡΟΣΥΝΗ - 

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ 
ΓΥΜΝ.ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛ
ΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
40,00 € 36,00 € 

39 213 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ - 

ΓΗΡΟΜΕΡΙ -ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
∆ΗΜ &ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
-ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΛΕΝΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 55,00 € 49,50 € 

40 215 ΞΕΧΩΡΟ - ∆ΑΦΝΗ ΓΥΜΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

41 217 
ΜΗΛΕΑ - ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ 

(ΠΑΡ & ΚΥΡ) 
ΓΥΜΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΙΧ) 

18,00 € 16,20 € 

42 221 
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ - 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

ΓΕΝ.ΛΥΚ.&ΓΥΜΝ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΤΣΕΛΙΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

64,51 € 58,06 € 

43 223 
ΑΧΛΑ∆ΙΑ - 

ΣΤ.ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ 
ΓΕΝ.ΛΥΚ.ΦΙΛΙΑΤΩ

Ν 
ΚΟΜΙΝΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΧ) 
45,70 € 41,13 € 

44 224 
ΤΣΑΤΣΟΥΛΕΪΚΑ - ΑΝΩ 

ΑΕΤΟΣ - 
ΣΤ.ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ 

ΓΥΜΝ - ΕΠΑΛ & 
ΓΕΝ.ΛΥΚ.ΦΙΛΙΑΤΩ

Ν 

ΖΩΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

59,00 € 53,10 € 

45 225 
ΑΧΟΥΡΙΑ - ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ 

- ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
ΓΕΝ.ΛΥΚ.&ΓΥΜΝ.

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

46 226 
ΛΙΑ - ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ - 
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

ΓΕΝ.ΛΥΚ.&ΓΥΜΝ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΒΡΑΚΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

119,00 € 107,10 € 

47 227 
ΑΜΠΕΛΩΝΑ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΠΑΡ.ΚΥΡ) 
ΕΠΑΛ &1ο ∆ΗΜ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

29,00 € 26,10 € 

48 228 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΚΑΛΙΘΕΑ - 
ΚΟΥΡΕΜΑ∆Ι (ΠΑΡ - 

ΚΥΡ) 

ΛΥΚΕΙΟ - ΓΥΜΝ. 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 65,95 € 59,36 € 

49 230 
ΠΑΛΑΜΠΑΣ - 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ(ΠΑΡ,ΚΥΡ) 
ΜΑΘ.ΕΣΤΙΑ 
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

33,50 € 30,15 € 

50 232 
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ - 

ΒΡΟΣΥΝΑ 
ΓΥΜΝ. ΒΡΟΣΥΝΑΣ 

ΑΥΘΙΝΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΧ) 

18,00 € 16,20 € 

51 233 
ΛΙΣΤΑ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΑ - 

ΒΡΟΣΥΝΑ ΓΥΜΝ. ΒΡΟΣΥΝΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

52 234 ΠΛΑΚΩΤΗ - ΒΡΟΣΥΝΑ ΕΠΑΛ.ΒΡΟΣΥΝΑΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

53 235 
ΧΑΡΑΥΓΗ - 

ΒΡΟΣΥΝΑ(ΕΛΕΟΥΣΑ) 
ΓΥΜΝ - 

ΛΥΚ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ 
ΚΑΦΕΤΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΧ) 
30,00 € 27,00 € 

54 236 
ΓΑΡ∆ΙΚΙ - ΧΑΡΑΥΓΗ - 

ΒΡΟΣΥΝΑ 
ΕΠΑΛ.ΒΡΟΣΥΝΑΣ 

ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΧ) 

50,00 € 45,00 € 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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55   
ΠΑΛΑΜΠΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(ΠΑΡ-ΚΥΡ) 
ΜΑΘ. 

ΕΣΤ.ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ     

56   ΓΚΑΝΙ - ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ 3ο ΓΥΜΝ. ΗΓ/ΤΣΑΣ 
ΤΣΟΜΠΟΛΗΣ 

ΣΠΥΡΟΣ 
21,00 € 18,90 € 

57   
ΜΠΟΛΙΑΤΕΣ - ΣΙΝΙΑΤΕΣ 

- ΠΑΡ/ΘΙΑ 
ΤΕΧΝ.ΠΑΡ/ΘΙΑΣ 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 
ΧΑΡΙΣΗΣ 

32,12 € 28,91 € 

58   
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ - 1ο ΓΥΜΝ. 

ΗΓ/ΤΣΑΣ                                 
ΕΣΠΕΡ. ΓΥΜΝ. 

ΗΓ/ΤΣΑΣ 
∆ΡΙΜΤΖΙΑΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

56,82 € 51,14 € 

59   ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ - ΝΕΡΑΪ∆Α ΓΥΜΝ. ΝΕΡΑΪ∆Α 
ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΘΩΜΑΣ 

21,00 € 18,90 € 

60   ΓΑΡ∆ΙΚΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΓΙΑΓΚΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 55,00 € 49,50 € 

61   
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΠΑΡ/ΘΙΑ 
 ΓΥΜΝ.  

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 
ΜΟΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 29,00 € 26,10 € 

62   
ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ - 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

ΓΥΜΝ.&ΤΕΧ.ΛΥΚ. 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

ΠΑΠΠΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

59,98 € 53,98 € 

63   ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑ-ΝΕΡΑΙ∆Α 2 ΛΥΚ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 
ΑΗ∆ΟΝΗ 

ΦΡΕΙ∆ΕΡΙΚΗ 
45,00 € 40,50 € 

64   
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ - 

ΠΕΡ∆ΙΚΑ 
ΕΠΑΛ ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΓΟΓΟΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

31,00 € 27,90 € 

65 ΦΙΛΙΑΤΕΣ-ΗΓ/ΤΣΑ 60,00 € 54,00 € 

66 

  
ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ - 
ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΗΓ/ΤΣΑ                        

ΕΣΠΕΡ. ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΣΚΕΥΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

94,00 € 84,60 € 

67   
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΓΚΡΙΚΑ - 

ΗΓ/ΤΣΑ 
ΕΣΠ.ΛΥΚ. 
ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

94,00 € 84,60 € 

68   
ΠΛΑΙΣΙΟ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 

(7.15π.µ) 
ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ 

ΗΓ/ΤΣΑΣ 
ΠΑΠΠΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
43,00 € 38,70 € 

69   ΠΛΑΙΣΙΟ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 
1ο ∆ΗΜ - 

ΓΥΜΝ.&ΛΥΚ.ΦΙΛΙΑ
ΤΩΝ 

ΠΑΠΠΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

43,00 € 38,70 € 

70   
ΑΧΟΥΡΙΑ - ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ 

(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
ΓΥΜΝ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 

ΣΕΡΑΦΙΓΓΟΣ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

13,00 € 11,70 € 

71   
ΝΕΟΧΩΡΙ(ΣΚΟΥΠΙΤΣΑ) - 

ΝΕΡΑΪ∆Α 
ΓΥΜΝ. ΝΕΡΑΪ∆ΑΣ 

ΤΥΛΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

29,00 € 26,10 € 

72   
ΠΗΓΑ∆ΟΥΛΙΑ - ΑΓ. 

ΑΡΣΕΝΙΟ - ΚΟΡΥΤΙΑΝΗ 
- ΝΕΡΑΪ∆Α 

 
ΓΥΜΝ.ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΑΣ-ΕΠΑΛ & 2ο 
ΓΕΛ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 53,00 € 47,70 € 

73   
ΣΑΓΙΑ∆Α - ΦΙΛΙΑΤΕΣ - 

ΗΓ/ΤΣΑ 
ΕΣΠ.ΓΥΜΝ.ΗΓ/ΤΣΑΣ 

ΜΑΣΤΟΡΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

110,00 € 99,00 € 

  
  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α   

2.663,40 € 2.397,06 € 

 
Γ. Πίνακας δροµολογίων µεταφοράς µαθητών µε Λεωφορεία ΚΤΕΛ  

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ
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Α/Α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
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ΠΟΣΟ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ 

ΜΕΙΩΣΗ 
3%  

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ       
ΜΕ 

ΦΠΑ(13%) 
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1 
Μύλοι - Βασιλικό -Ηγουµενίτσα 
(πρωί- µεσηµέρι) 

30 1,9 
       

100,21 € 
           

88,68 € 
        

86,02 € 
      97,20 € Ηµερησίως  

2 
Μαυρούδι-Εθν. Αντίσταση-Αµπέλια- 
Ηγουµενίτσα (πρωϊ-µεσηµέρι) 

25 1,9 
         

87,68 € 
           

77,59 € 
        

75,27 € 
85,05 € Ηµερησίως  

3 
Καστρί -Άγιος Βλάσιος -Καστρί 
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

4 1,9 
         

35,07 € 
           

31,04 € 
        

30,10 € 
34,02 € Ηµερησίως  

4 
Σεβαστό - Παγκράτι - Καρυώτι-
Παραµυθιά (πρωϊ-µεσηµέρι) 

40 1,9 
    

125,26 € 
         

110,85 € 
      

107,52 € 
121,50 € Ηµερησίως  

5 
Ζερβοχώρι-Καµίνι-Προδρόµι-
Ξηρόλοφος (πρωί-µεσηµέρι-
ολοήµερο) 

42 1,9 
       

130,27 € 
         

115,28 € 
      

111,82 € 
126,36 € Ηµερησίως  

6 
Καρβουνάρι-Ξηρόλοφος (πρωϊ-
µεσηµέρι-ολοήµερο) 

15 1,9 
         

62,63 € 
           

55,42 € 
        

53,76 € 
  60,75 € Ηµερησίως  

7 

 Ράγιον-Σµέρτο-Ασπροκλήσι-
Σαγιάδα-Παραλία Σαγιάδας-Σαγιάδα-
Ασπροκλήσι (πρωϊ- µεσηµέρι 13:10)  
&  Ασπροκλήσι-Σαγιάδα-Παραλία 
Σαγιάδας-Ασπροκλήσι(12:30) & 
Σαγιάδα-Παραλία Σαγιάδας-Σαγιάδα-
Ασπροκλήσι (16:15) 

56 1,9 165,34 € 146,32 €  141,93 €  160,38 € Ηµερησίως  

8 
Παραµυθιά - ∆ηµ. Σχολείο 
Παραµυθιάς (πρωϊ-µεσηµέρι) 

10 1,9 
         

50,10 € 
           

44,34 € 
        

43,01 € 
 48,60 € Ηµερησίως  

9 
Παραµυθιά - ∆ηµ. Σχολείο 
Παραµυθιάς (πρωϊ-µεσηµέρι) 

10 1,9 
         

50,10 € 
           

44,34 € 
        

43,01 € 
48,60 € Ηµερησίως  

10 
Παραµυθία - ∆ηµ. Σχολείο 
Παραµυθιάς (πρωϊ-µεσηµέρι) 

10 1,9 
         

50,10 € 
           

44,34 € 
        

43,01 € 
48,60 € Ηµερησίως  

11 
Μαργαρίτι-Καταβόθρα-Ελευθέρι-
Μορφάτι (επιστροφή) 

13 1,9 
         

45,09 € 
           

39,90 € 
        

38,71 € 
 43,74 € Επιστροφή 

 ΣΥΝΟΛΟ Α/ΘΜΙΑΣ    901,85 € 798,10 € 774,15€ 874,79€  

Α/Α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Ε
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ΠΟΣΑ 
ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ 

ΜΕΙΩΣΗ 
3%  

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ       
ΜΕ 

ΦΠΑ(13%) 

Π
Α
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Α
Τ
Η
Ρ
Η
Σ
Ε
ΙΣ

  

1 
Σαγιάδα - Σµέρτο - Τρικόρυφο- 
Φιλιάτες (πρωί-µεσηµέρι) 

44 1,9 
       

135,28 € 
         

119,72 € 
      

116,13 € 
131,22 € Ηµερησίως  

2 
Κεραµίτσα - Φιλιάτες (πρωϊ-
µεσηµέρι) 

44 1,9 
       

135,28 € 
         

119,72 € 
      

116,13 € 
131,22 € Ηµερησίως  

3 
Σκάνδαλο-Γαρδίκι-Ποταµιά-Γλυκή-
Γαρδίκι-Παραµυθιά (πρωϊ-µεσηµ.) 

54 1,9 
       

160,33 € 
         

141,88 € 
      

137,63 € 
   155,52 € Ηµερησίως  

4 
 Μεσοβούνι - Μαζαρακιά - 
Ηγουµενίτσα (πρωϊ-µεσηµέρι) 

54 1,9 
       

160,33 € 
         

141,88 € 
      

137,63 € 
155,52 € Ηµερησίως  

5 
Πέρδικα - Σύβοτα - Πλαταριά - 
Ηγουµενίτσα (πρωϊ-µεσηµέρι) 

124 1,9 
       

335,69 € 
         

297,07 € 
      

288,16 € 
325,62 € ∆ροµολ.  2 

6 
Σαµωνίβα-Τσαγγάρι-Kουκλιοί-
Αυλότοπο-Παραµυθιά (πρωϊ-
µεσηµέρι) 

100 1,9 
       

275,57 € 
         

243,87 € 
      

236,55 € 267,30 € Ηµερησίως  

7 
Νεραϊδα -Παραµυθιά (πρωϊ-
µεσηµέρι) 

30 1,9 
       

100,21 € 
           

88,68 € 
    

86,02 € 
     97,20 € Ηµερησίως  
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8 
Σαγιάδα-Σµέρτο-Ασπροκλήσι-Ράγιο-
Κεστρίνη-Ηγουµ.(πρωϊ-µεσηµέρι) 

60 1,9 
       

175,36 € 
         

155,19 € 
      

150,53 € 
    170,10 € Ηµερησίως  

9 
Φιλιάτες- Βρυσέλα - Ηγουµενίτσα 
(πρωϊ-µεσηµέρι) 

44 1,9 
       

135,28 € 
         

119,72 € 
      

116,13 € 
131,22 € Ηµερησίως  

10 
Μαζαρακιά-Παλαιόκαστρο-Καταβ- 
Μαργαρίτι (πρωϊ-µεσηµέρι) 

40 1,9 
       

125,26 € 
         

110,85 € 
      

107,52 € 
121,50 € Ηµερησίως  

11 
Σπαθαραίοι- Eλευθ.-Mαργ.-Kαραβ.-
Πλαταριά- Ηγουµ.(πρωί-µεσηµέρι) 

98 1,9 
       

270,56 € 
         

239,43 € 
      

232,25 € 
262,44 € Ηµερησίως  

12 
 Πέρδικα (Αρίλα)-Καρτέρι-
Καταβόθρα- Μαργαρίτι (πρωϊ-
µεσηµέρι) 

62 1,9 
       

180,37 € 
         

159,62 € 
      

154,83 € 174,96 € Ηµερησίως  

13 
 Αγ.Βλάσιος-Ν. Σελεύκεια-Ηγ/τσα-
Λαδοχώρι (πρωϊ-µεσηµέρι) 

18 1,9 
         

70,14 € 
           

62,07 € 
        

60,21 € 
68,04 € Ηµερησίως  

14 
 Κοκκινιά -Γολά-Κυπάρισος-Νεράϊδα- 
Ηγουµενίτσα (πρωϊ-µεσηµέρι)                                         

90 1,9 
       

250,52 € 
         

221,70 € 
      

215,05 € 
243,00 € Ηµερησίως  

15 
Ζερβοχώρι – Χρυσαυγή – 
Παραµυθιά (πρωϊ-µεσηµέρι)              

36 1,9 
       

115,24 € 
         

101,98 € 
        

98,92 € 
111,78 € Ηµερησίως  

16 
 Γκρίκα –Αµπελιά - Σεβαστο –
Παγκράτι - Παραµυθιά (πρωϊ-
µεσηµέρι) 

40 1,9 
       

125,26 € 
         

110,85 € 
      

107,52 € 
121,50 € Ηµερησίως  

17 
Καρβουνάρι- Παραµυθιά (πρωϊ-
µεσηµέρι)                                 

30 1,9 
       

100,21 € 
           

88,68 € 
        

86,02 € 
97,20 € Ηµερησίως  

18 
Ηουµενίτσα - Βρυσέλλα - Φιλιάτες 
(πρωϊ-µεσηµέρι) 44 1,9 

       
135,28 € 

         
119,72 € 

      
116,13 € 131,22 € Ηµερησίως  

19 
Ηγ/τσας - Νέες Εργατικές Κατοικίες - 
3ο Γυµνάσιο (πρωϊ-µεσηµέρι) 10 1,9 

         
50,10 € 

           
44,34 € 

        
43,01 € 48,60 € Ηµερησίως  

20 
2οΛύκ.Ηγ/τσας-Ν.Σελεύκεια-
Μαυρούδι-Αγ. Βλάσιος (επιστροφή) 

9 1,9 
         

35,07 € 
           

31,04 € 
        

30,10 € 
34,02 € Επιστροφή 

 ΣΥΝΟΛΟ Β/ΘΜΙΑΣ   3.071,34 2.718,00 2.636,46 2.979,20  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΘΜΙΑΣ & 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α   3.973,19 3.516,10  3.410,61 3.853,99  

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 43ο 
Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε λήψη κλειστών προσφορών 
(µε χαµηλότερη τιµή) για  το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 µέχρι 20-11-2012, συνολικού 
προϋπολογισµού € 11.500,00 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76270/3955/24-10-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76379/2856/25-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση ασφάλισης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας,  µε την διαδικασία της λήψης κλειστών προσφορών και µε την χαµηλότερη τιµή, 
για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 µέχρι 20-11-2012 συνολικού προϋπολογισµού 
11.500,00€ µε ΦΠΑ που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και 
ΚΑΕ  0899). Ο αριθµός των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ανέρχεται σε είκοσι επτά (27) από 
τα οποία είκοσι πέντε (25) είναι µε τις υποχρεωτικές από τον νόµο καλύψεις και δύο (2) µε µικτή 
ασφάλεια, όπως η συνηµµένη κατάσταση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα υποβάλλουν  
προσφορές θα πρέπει να είναι ενταγµένες στο φιλικό διακανονισµό και να προσκοµίσουν 
φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα κατατεθούν στο 
Τµήµα Προµηθειών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας την 8 -11-2011 ηµέρα  Τρίτη  και ώρα 10.00 πµ µέχρι 
10.30 πµ. σε κλειστό φάκελο. Επίσης εισηγείται την έγκριση δηµοσίευσης της ανακοίνωσης σε δύο 
τοπικές εφηµερίδες και τα έξοδα θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 
072 και ΚΑΕ 0841). Στην εισήγηση επισυνάπτεται και το αριθµ. 73162/2506/10-10-2011 έγγραφο 
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του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, µε συνηµµένο τον πίνακα των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου που πρέπει να ασφαλισθούν. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, σηµείωσαν ότι πρέπει να ειδοποιηθούν, ώστε να συµµετέχουν, όλες οι 
ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται στη Θεσπρωτία. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/884/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη διαδικασία ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αυτά αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, µε τη 
λήψη κλειστών προσφορών (µε χαµηλότερη τιµή), µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 
µέχρι 20-11-2012, συνολικού προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0899). 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης, σε δύο τοπικές 
εφηµερίδες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΟΛ. 

ΙΠΠΟΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης Α∆ΕΙΑΣ 

1 KHY 9922 Suzuki Jimny επιβατηγό  9HP-1328cc 9-7-2001 

2 ΚΗΥ 9923 Suzuki Jimny επιβατηγό 9HP-1328cc 9-7-2001 

3 KHY 9924 Suzuki Jimny επιβατηγό 9HP-1328cc 9-7-2001 

4 KHY 9958 Suzuki Grand Vitara επιβατηγό 
11HP-

1586cc 
23-6-2006 

5 ΚΗΙ 9209 Suzuki Grand Vitara επιβατηγό 
14HP-

1995cc 
30-1-2008 

6 ΚΗΥ 9944 Fiat Panda επιβατηγό 9HP-1242cc 31-3-2005 

7 
ΚΗΙ 9221 

(Μικτή ασφάλεια) 
Kia Sorrento επιβατηγό 

17HP-

2497cc 
6-8-2009 

8 
 ΚΗΙ 9208 

(Μικτή ασφάλεια) 
Audi επιβατηγό 

14HP-

1984cc 
23-1-2008 

9 ΚΗΥ 9915 
Mercedes Compressor 

επιβατηγό 

14HP-

1998cc 
29-11-2000 

10 ΚΗΥ 3875 Toyota Hilux φορτηγό 
17HP-

2446cc 
14-5-1998 

11 ΚΗΥ 3880 Mitsubishi φορτηγό 
15HP-

2100cc 
25-7-1995 

12 ΚΗΥ 9918 Magirus Deutz φορτηγό 
51HP-

8500cc 
29-3-1982 

13 ΚΗΥ 9957 Iveco Magirus φορτηγό 
77HP-

12.882cc 
28-4-2006 

14 ΚΗΙ 9228 Fiat Iveco φορτηγό 
16HP-

2287cc 
2-6-2010 

15 ΚΗΙ 9222 Daimler Chrysler ρυµουλκό 72HP- 30-9-2009 
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11946cc 

16 ΚΥ 1334 Kawasaki δίκυκλο 1HP-111cc 20-12-2001 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

A/A ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛ. 

ΙΠΠΟΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης Α∆ΕΙΑΣ 

1 ΚΥ 7366 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) CHAMPION 
135HP 2-5-1995 

2 ΚΥ 7370 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) PERKINS 
179HP 10-10-1997 

3 KY 51190 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) PERKINS 
181HP 27-9-2004 

4 KY 109524 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) NOBAS 
164HP 9-6-2009 

5 KY 7367 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ 

ΓΑΙΩΝ(Grader) PERKINS 
136HP 28-11-1995 

6 KY 7365 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

PERKINS 
85HP 4-12-1992 

7 KY 5236 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

INTERNATIONAL 
106HP 25-11-1985 

8 KY 7364 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 

KOMATSU 
200HP 3-12-1992 

9 KY 7368 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 

KOMATSU-HANDMAG 
180HP 6-12-1996 

10 KY 7369 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 

LIABHERR 
180HP 5-6-1997 

11 51077 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 

FIAT  
88HP 24-6-2008 

12  ΑΛΑΤΙΕΡΑ   

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 44ο 
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων 
κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, 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 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
76263/3954/24-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76384/2857/25-10-2011 στον 
φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια: 1) 
πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, για το χρονικό 
διάστηµα από 01-01-2012 µέχρι 31-12-2012, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού  
235.250,00€ (µε Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511,1512). Επίσης εισηγείται την έγκριση των όρων της 
επισυναπτόµενης στην εισήγηση διακήρυξη (υπ’ αριθµ. 7/2011) µε ηµεροµηνία  
διαγωνισµού την 6η/12/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πµ. µέχρι 10.30 πµ. καθώς και 
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του σχεδίου σύµβασης. Σε περίπτωση επανάληψης ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  
07/12/2011 ηµέρα  Τετάρτη και την ίδια ώρα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, παρατήρησαν ότι « ….. προκύπτει πλέον – εύλογο ερώτηµα – µετά 
από πέντε (5) συνεχόµενους διαγωνισµούς όπου δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής 
για τα καύσιµα της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τι νόηµα έχει η διενέργεια ενός νέου διαγωνισµού και 
προτείνουµς, όπως άλλωστε οµόφωνα συµφωνήσαµε στην Οικονοµική Επιτροπή, το θέµα 
να αντιµετωπισθεί περιφερειακά και για όλους». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/885/27-10-2011) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων 
κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2012 µέχρι 31-12-
2012, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 235.250,00 µε ΦΠΑ., σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1511,1512). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης, 
και λιπαντικών) έτους 2012 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 76263/3954/24-10-2011 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76668/2866/25-10-2011 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 45ο 

Έγκριση του αριθµ. 1/24-10-2011 Πρακτικού (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής & 
οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων 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, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 
1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 17/440/30-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις 
ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη 
λιανική ή χονδρική τιµή πώλησης και σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης που θα 
καταρτισθεί Β) εγκρίθηκε η δαπάνη για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική, της διακηρύξεως του ανωτέρω διαγωνισµού και Γ) 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής, 
υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων και εκπρόσωποι φορέων, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 

ΑΔΑ: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ



 
- 154 - 

7. Την αριθµ. 20/539/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική ή χονδρική τιµή πώλησης, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
46864/3692/13-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76491/5513/25-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76659/2864/25-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία διαβιβάσθηκε το πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής διεξαγωγής του Ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών, για τις 
ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων, για το έτος 2012, και εισηγείται την έγκρισή του.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/886/27-10-2011) 

Εγκρίνει το αριθµ. 1/24-10-2011 Πρακτικό (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής & 
οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για 
το έτος 2012, βάσει του οποίου η Επιτροπή προέβη στη διαδικασία ανοίγµατος των φακέλων των 
προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των: 1) «ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» και 2) 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και αφού ήλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους, προέβη στο 
άνοιγµα και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών τους, από τον οποίο προέκυψε ότι 
ανακηρύχθηκαν προσωρινοί µειοδότες οι: 

α) Για τα καύσιµα θέρµανσης (λιανική) ο ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, µε ποσοστό έκπτωσης 0 % 
(µηδέν τοις εκατό), 

β) Για τα καύσιµα κίνησης (λιανική) η «Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ», µε ποσοστό 
έκπτωσης 0 % (µηδέν τοις εκατό), για βενζίνες και πετρέλαιο. 
 
Το ως άνω αριθµ. 1/24-10-2011 Πρακτικό, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσουν οι προσωρινοί µειοδότες, σύµφωνα µε 
τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
 
της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. 

του Ν. Ιωαννίνων. 
 

Στα Ιωάννινα σήµερα, την 24η του µηνός Οκτωβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., 
συνήλθε σε συνεδρίαση και ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου αυτής, στο Γραφείο 232 του 
∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισµού, ανάδειξης 
προµηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων και των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων. 

Κατά τη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι : 
� Βαγενάς Ευάγγελος, Γενικός ∆/ντής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, ως πρόεδρος, 
� Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
� Νάκας Αθανάσιος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
� Θεοδόσης Νικόλαος, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου και 
� Ντάφλος Ευάγγελος, ως εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων. 

Χρέη γραµµατέα εκτέλεσε ο Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η διεξαγωγή του ανοιχτού διαγωνισµού ανάδειξης προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ιωαννίνων και των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων. 

Η Επιτροπή, µέχρι την 10:00 π.µ., καταληκτική ώρα για την υποβολή των προσφορών, δέχτηκε τις 
παρακάτω προσφορές, οι οποίες καταγράφηκαν µε την παρακάτω σειρά : 

1) ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. και 

2) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Η επιτροπή ακολούθως, παρουσία των ενδιαφεροµένων, προέβη στη διαδικασία ανοίγµατος 

των φακέλων των προσφορών, ελέγχοντας τα δικαιολογητικά συµµετοχής των συµµετεχόντων. 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συµµετέχοντες 
προσκόµισαν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες, 
κατά περίπτωση, προϋποθέσεις για συµµετοχή στο διαγωνισµό και θα προσκοµίσουν τα σχετικά 
πιστοποιητικά, εφόσον πάρουν τη χορηγία, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, καθώς και την 
απαιτούµενη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Από το κείµενο και τα ποσά των εγγυητικών επιστολών συνάγεται ότι ο ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ έχει καταθέσει προσφορά για την κατηγορία των καυσίµων θέρµανσης, ενώ η Ο.Ε. 
ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ, για την κατηγορία των καυσίµων κίνησης, δηλαδή έχουµε µία 
προσφορά για την κατηγορία των καυσίµων θέρµανσης και µία προσφορά για την κατηγορία των 
καυσίµων κίνησης. 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 118/07, «σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, 
στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς, που 
να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά». 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή προέβη σε διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της : 

1) το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εξασφάλισε συνθήκες πραγµατικού 
ανταγωνισµού, µε σκοπό τη διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, δεδοµένου ότι στην 
προκειµένη περίπτωση, τηρήθηκαν οι νόµιµες διατυπώσεις και προϋποθέσεις δηµοσιότητας, µε στόχο 
την έξωθεν καλή µαρτυρία και την εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού, προς το σκοπό 
διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του 
διαγωνισµού [δηµοσίευση της περίληψης του διαγωνισµού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο 
οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών (Γενική και Ηχώ των ∆ηµοπρασιών), σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr), καθώς και ανάρτησή της 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων], δεν υπήρξε όµως ενδιαφέρον από καµία άλλη 
εταιρεία να καταθέσει προσφορά. 

2) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην περιορίζουν τις 
δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 

αποφάσισε να προβεί στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, ύστερα από ανακοίνωση στους 
παριστάµενους εκπροσώπους των συµµετεχόντων. 

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν τα αποτελέσµατα, που εµφαίνονται παρακάτω και 
ανακηρύχθηκαν µειοδότες : 
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α) Για τα καύσιµα θέρµανσης (λιανική) ο ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, µε ποσοστό έκπτωσης 0 % 
(µηδέν τοις εκατό), 

β) Για τα καύσιµα κίνησης (λιανική) η Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ, µε ποσοστό έκπτωσης 0 
% (µηδέν τοις εκατό), για βενζίνες και πετρέλαιο. 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή, και µε γνώµονα το συµφέρον του ∆ηµοσίου, ζήτησε από τους 
µοναδικούς εκπροσώπους της κατ΄ είδος κατηγορίας των καυσίµων (πετρελαίου θέρµανσης και 
καυσίµων κίνησης), που προσήλθαν στον εν λόγω διαγωνισµό, την βελτίωση της οικονοµικής τους 
προσφοράς, πλην όµως αυτοί επέµεναν στη θέση τους, επικαλούµενοι τη µεγάλη καθυστέρηση 
πληρωµής, εκ µέρους των ιδρυµάτων, σε αντίθεση µε τη δική τους υποχρέωση, εκ µέρους των εταιριών 
καυσίµων, να αγοράζουν τοις µετρητοίς, την επιβάρυνση των τιµών τους µε τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, 
που προσεγγίζουν περίπου το 3-4 % και το γεγονός ότι η µέση λιανική τιµή, που προσδιορίζεται από 
την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας (∆/νση Ανάπτυξης – Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού), είναι 
χαµηλότερη από αυτή που εφαρµόζουν στα πρατήριά τους, λόγω του ότι ο προσδιορισµός της γίνεται 
από µεγάλο αριθµό πρατηρίων, ανάµεσα στα οποία υπάρχουν και µεγάλα, σε όγκο πωλήσεων, 
πρατήρια, που µπορούν και πωλούν σε πολύ χαµηλές τιµές, λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού, που 
δηµιουργείται στην πετρελαϊκή αγορά. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή προέβη σε διαλογική συζήτηση και συνεκτίµησε τα παρακάτω 
: 

α) το γεγονός ότι οι χορηγητές των πετρελαιοειδών και ειδικότερα οι ασκούντες λιανικές 
πωλήσεις (πρατηριούχοι και µεταπωλητές), σε συνδυασµό µε την αύξηση στις τιµές των καυσίµων, 
έχουν πολύ µικρό περιθώριο κέρδους και επιπροσθέτως, ενώ η πληρωµή του κόστους των καυσίµων 
στις πετρελαϊκές εταιρείες γίνεται άµεσα µε µετρητά, εντούτοις παραµένουν απλήρωτοι από τα 
ιδρύµατα και τους οργανισµούς του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα για πολλούς µήνες, σε συνδυασµό και 
µε τα προβλήµατα που δηµιουργούνται συνεπεία της καθυστέρησης επιστροφής του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενδιαφέρον συµµετοχής στους διαγωνισµούς 
προµηθειών πετρελαιοειδών του ∆ηµοσίου & Ν.Π.∆.∆. από πρατηριούχους και λοιπούς διακινητές, µε 
αποτέλεσµα την δυσκολία ανάπτυξης επαρκούς ανταγωνισµού, πράγµα που εικάζεται ότι θα 
δηµιουργηθεί και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισµού. 

β) την επιβάρυνση των καυσίµων µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, από τον 
προµηθευτή, κάτι που παλαιότερα επιβάρυνε τις υπηρεσίες, καθώς και την παρακράτηση φόρου, 
σύµφωνα µε το Ν. 2198/94 (οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπολογίζονται περίπου σε ποσοστό 3 - 4 %). 

γ) ότι και κατά τις προηγούµενες περιόδους οι οικονοµικές προσφορές ήταν περίπου στα ίδια 
επίπεδα. 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών : 
α) Για τα καύσιµα θέρµανσης, στον ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ, στη νόµιµα διαµορφούµενη 

κάθε φορά, µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην 
ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. 

β) Για τα καύσιµα κίνησης (βενζίνες και πετρέλαιο), στην Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ, 
στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά, µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους, την ηµέρα παράδοσής 
του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά του. 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 

ΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο Πρόεδρος                                           Ο Γραµµατέας                                     Τα µέλη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76668/2866/25-10-2011 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 46ο 
Ορισµός των µελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) για το έργο 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Εκπόνηση µελέτης διαµόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου περιµετρικά του κάστρου της 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 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 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 75135/787/20-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 76508/2860/25-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Το παραπάνω έργο εντάχθηκε στην 4η τροποποίηση του ΝΠ∆Ε – ΚΑΠ 
2010, στην κατηγορία : ‘∆ιάφορα – Νέα Έργα’ µε προϋπολογισµό 15.000,00  € και εν 
συνεχεία ανατέθηκε η υλοποίηση του στο ΤΕΙ Ηπείρου και συγκεκριµένα στο τµήµα 
Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Εν συνεχεία υπογράφηκε το Σεπτέµβριο 2010, 
προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και ΤΕΙ Ηπείρου, στην 
οποία περιγραφόταν αναλυτικά το αντικείµενο, ο τρόπος και ο χρόνος υλοποίησης του έργου. 
Λόγω των εκλογών που µεσολάβησαν, καθώς και των διοικητικών µεταρρυθµίσεων που 
επήλθαν µε το σχέδιο ‘ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’, δηµιουργήθηκαν κάποιες καθυστερήσεις σε ότι αφορά 
το συγκεκριµένο έργο µε αποτέλεσµα να παραµένει σε εκκρεµότητα παρά το γεγονός ότι 
ολοκληρώθηκε ο συµβατικός χρόνος υλοποίησης του. Επισηµαίνεται ακόµη ότι δεν είχε 
συσταθεί η Επιτροπή για την παρακολούθηση – παραλαβή του έργου (ΕΠΠΕ) έτσι όπως αυτή 
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προβλεπόταν στο άρθρο 9 της προγραµµατικής σύµβασης. Με δεδοµένο λοιπόν ότι το έργο 
βρίσκεται σε εξέλιξη, εντάχθηκε εκ νέου στο Περιφερειακό Πρόγραµµα ∆.Ε. 2011 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ στην κατηγορία ‘∆ιάφορα – Συνεχιζόµενα Έργα’. Σε 
επικοινωνία που είχαµε µε το ΤΕΙ και συγκεκριµένα µε τον υπεύθυνο καθηγητή της οµάδας 
έργου, το φυσικό αντικείµενο έχει ολοκληρωθεί, οπότε είναι σε εκκρεµότητα η παραλαβή 
καθώς και το οικονοµικό αντικείµενο του έργου. Ως εκ τούτου παρακαλούµε …. να συσταθεί η 
Επιτροπή παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), έτσι όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της 
προγραµµατικής σύµβασης …», προτείνοντας ως µέλη υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, µε τους 
αναπληρωτές τους. 

7. Το άρθρο 9.3 «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής» της από 30-09-2010 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας και του ΤΕΙ 
Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση µελέτης διαµόρφωσης περιβάλλοντος 
χώρου περιµετρικά του κάστρου της Άρτας», όπου αναφέρονται τα εξής: «Η παραλαβή των 
παραδοτέων του Έργου, προσωρινή και οριστική, θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής 
και Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) της Αναθέτουσας Αρχής …… Η εν λόγω επιτροπή θα ορισθεί 
µε απόφαση της 1ης Νοµαρχιακής Επιτροπής Άρτας και θα αποτελείται από υπαλλήλους της 
Ν.Α. Άρτας που έχουν γνώση του αντικειµένου της σύµβασης». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/887/27-10-2011) 

Ορίζει τα µέλη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠΕ) για το έργο του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, «Εκπόνηση µελέτης διαµόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου περιµετρικά του κάστρου της Άρτας», βάσει του άρθρου 9.3 της από 30-09-
2010 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας (ήδη Π.Ε. Άρτας, 
βάσει των διατάξεων του Ν. 3852/2010) και του ΤΕΙ Ηπείρου, υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, που 
έχουν γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, ως εξής:  

1. Πούλος Μιχαήλ, ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχ/κος, µε αναπληρώτρια την Βέλιου Αλεξάνδρα ΤΕ 
∆οµικών Έργων,  

2. Ψωµάς Ευάγγελος ΠΕ Γεωπόνων, µε αναπληρώτρια την Γρύλλια Μαρία ΠΕ 
Περιβαλλοντολόγο και  

3. Τζουµάκας Κων/νος, ΠΕ Γεωπόνων,  µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνου ∆ηµήτριο, ΠΕ 
∆ιοικητικού Οικονοµικού. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 47ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (φορτωτές άνω 100 -
180Hp) σύµφωνα µε την αριθµ. 3744/13-10-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστάσεων από καταπτώσεις - κατολισθήσεις µετά την 
έντονη βροχόπτωση στις 7-8 και 9 Οκτωβρίου στο ορεινό οδικό δίκτυο 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)}. 

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 αριθ. 3744/13.10.11 (Α∆Α:4507719-4ΩΘ) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας για 
την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για 
τον καθαρισµό του οδικού ορεινού δικτύου της Π.Ε Άρτας από καταπτώσεις - κατολισθήσεις µετά 
τις έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση στις 7-8- και 9 Οκτωβρίου 
2011 και δεδοµένου ότι το αντίστοιχο µηχάνηµα έργου που διαθέτει η Π.Ε. Άρτας κάλυπτε 
ανάγκες σε άλλα σηµεία του ορεινού οδικού δικτύου. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3901/25-10-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76653/2863/25-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
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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 1.800,00 € 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 το αποθεµατικό των ΚΑΠ της Π.Ε. Άρτας 
έτους 2011. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/888/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου (φορτωτές άνω 100 -
180Hp), µε ωριαία αποζηµίωση όπως αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, και µέχρι 
του ποσού των € 1.800,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την εκτέλεση εργασιών για τον 
καθαρισµό του οδικού ορεινού δικτύου της Π.Ε Άρτας από καταπτώσεις - κατολισθήσεις µετά τις 
έκτακτες ανάγκες που δηµιουργήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2011, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 3744/13-10-2011απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, περί έγκρισης 
µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, για καθαρισµό του 
οδικού ορεινού δικτύου της Π.Ε Άρτας για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστάσεων από καταπτώσεις 
- κατολισθήσεις και δεδοµένου ότι το αντίστοιχο µηχάνηµα έργου που διαθέτει η Π.Ε. Άρτας κάλυπτε 
ανάγκες σε άλλα σηµεία του ορεινού οδικού δικτύου: 

α/α Ονοµατεπώνυµο Αρ. κυκλ. Θέση Επέµβασης Ώρες 
εργασίας 

1 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΕ 50854 
ΕΟ Άρτα – Τρικάλων – Μελάτες 

Κ. Αθαµάνιο 10 

2 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕ 40093 
Από Άρτα – Ροδαυγή- Γ. Τζαρή  

∆ίστρατο 
10 

3 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΕ 50709 Άρτα – Ροδαυγή - ∆αφνωτή 4 
 

Η δαπάνη θα βαρύνει το αποθεµατικό του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε Άρτας, έτους 2011 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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 48ο 
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την «Ανάδειξη  προµηθευτών  λιπαντικών  και πετρελαιοειδών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
76549/2895/25-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76648/2862/25-10-2011 στον 
φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Ανάδειξη προµηθευτών  
λιπαντικών  και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας» έτους 2012 και την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη εισήγηση, καθώς και την έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης.. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/889/27-10-2011) 
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− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια µε τίτλο «Ανάδειξη προµηθευτών λιπαντικών και 
πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 
2012 συνολικού προϋπολογισµού € 115.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
για την προµήθεια µε τίτλο «Ανάδειξη προµηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012, µε κριτήριο 
κατακύρωσης, για µεν τα πετρελαιοειδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό, για 
δε τα λιπαντικά τη χαµηλότερη συνολικά τιµή, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
76549/2895/25-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης 
διενέργειας του διαγωνισµού, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και 
σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76668/2866/25-10-2011 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Μελέτη Ανάπλασης – Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης Παµβώτιδας – 
Παραλίµνια Οδός», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW SELLIN – HEROLD – WINTER – BERATENDE INGENIEU RE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. 
και Ι. ΜΑΡΗΣ – Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ/ 
ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», µέχρι την 30-09-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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.∆. 696/74 «περί αµοιβών µηχανικών και σχετικών προδιαγραφών  για όλα 
τα στάδια µελετών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, το Ν. 716/77 «Περί µητρώου 
µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων 
συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το 
Π.∆. 194/15-3-79 «Περί εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει 
σήµερα, τον Ν. 1418/84 άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  
άρθρου 2 του Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, 
όπως συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις», τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα 
κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί δηµοσίων έργων 
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν µέχρι σήµερα. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 74312/7541/26-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 77075/2870/26-10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι ο ανάδοχος µε την από 29-07-2011 αίτησή του υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση 
παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης έως 30-09-2012, για λόγους 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του ήτοι καθυστέρηση στην διαδικασία της οριοθέτησης της 
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λίµνης, και στην περιβαλλοντική χωροθέτηση (έγκριση της Π.Π.Ε.Α από την ∆/νση ΠΕ.ΧΩ της 
Περιφέρειας Ηπείρου) του έργου του πεζόδροµου- ποδηλατοδρόµου. Η Υπηρεσία εισηγείται, 
σ΄ εφαρµογή  των προβλεπόµενων στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν.716/’77, τη λήψη Απόφασης 
για παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης µέχρι 30-09-2012, άνευ 
υπαιτιότητας του αναδόχου, και χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε 
σταδίου της µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στην σύµβαση, για τους κάτωθι λόγους και 
σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην εισήγηση, οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για χορήγηση της αιτούµενης παράτασης 
της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης (Πράξη 10η/30-09-2011, θέµα 4ο): 

 « …. 1. Η προεκτιµώµενη και συµβατική αµοιβή της µελέτης ήταν αρχικά κατ’ αποκοπή  
508.475,00€ (605.085,25 €)  µε Φ.Π.Α, και κατανεµόταν στις επί µέρους µελέτες ως εξής: 
Τοπογραφικές µελέτες 100.000,00€/ Συγκοινωνιακές µελέτες 100.000,00€/ Ειδικές 
Αρχιτεκτονικές µελέτες 70.000,00 €/ Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές µελέτες 43.475,00 €/ 
Ηλεκτρολογικές µελέτες 25.000,00 €/ Υδραυλικές µελέτες 35.000,00 €/ Φυτοτεχνικής  
∆ιαµόρφωσης 45.000,00 €/ Περιβαλλοντικές µελέτες 90.000,00 € 
Με την αριθ. πρωτ.80649/3720/2008  Απόφαση ∆.∆.Ε /Π.Η εγκρίθηκε ο 1Ος Συγκριτικός 
Πίνακας της µελέτης για την εκπόνηση συµπληρωµατικών τοπογραφικών εργασιών που ήταν 
απαραίτητες για την οριοθέτηση της λίµνης, και υπεγράφη η από 14-10-2008 Συµπληρωµατική 
Σύµβαση για ποσό 124.005,03€ (µε το Φ.Π.Α.), ήτοι εκατόν είκοσι  τέσσερις χιλιάδες πέντε 
ευρώ  και τρία λεπτά, οπότε ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν 
των 729.090,28€(µε Φ.Π.Α) 
2.  Αντικείµενο της σύµβασης είναι:  
α) η αποτύπωση της παραλίµνιας περιοχής µε σύνταξη κατά τµήµατα νέων τοπογραφικών 
διαγραµµάτων καθώς και η  συµπλήρωση υφιστάµενων από προγενέστερες συµβάσεις, η 
σύνταξη κτηµατολογικών πινάκων κλπ, ούτως ώστε να ακολουθήσει οριοθέτηση του Αιγιαλού 
και της Παραλίας της Λίµνης µε την διαδικασία που προβλέπει ο Ν 2971/2001 ‘’Αιγιαλός, 
Παραλία και άλλες διατάξεις‘’,  
 β) η µελέτη πεζόδροµου και ποδηλατοδρόµου περιµετρικά της λίµνης σε µήκος που να 
αντιστοιχεί στην προεκτιµώµενη αµοιβή (προµελέτη σ’ όλη τη διαθέσιµη περίµετρο της λίµνης 
και οριστική σε µήκος περ. 8,00 χλµ) 
γ) η µελέτη οδοποιίας για την κατασκευή µικρού τµήµατος δρόµου για σύνδεση της περιοχής 
’’ΜΑΤΣΙΚΑ‘’ µε οδό Παπανδρέου, γι’ αποσυµφόρηση της παραλίµνιας περιοχής, και 
δ) η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών µελετών,  
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της σύµβασης η µελέτη θα εκπονηθεί σε τρία στάδια, καθένα από τα 
οποία θα περιλαµβάνει: 
1ο ΣΤΑ∆ΙΟ Τοπογραφικές εργασίες και καθορισµός αιγιαλού και παραλίας στη διαθέσιµη 
περίµετρο της λίµνης 
2ο ΣΤΑ∆ΙΟ  Στις περιοχές που θα καθορισθεί ο αιγιαλός και η παραλία, θα γίνουν  προµελέτες 
οδοποιίας πεζόδροµου- ποδηλατοδρόµου, ειδικών αρχιτεκτονικών έργων και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για την χωροθέτηση των έργων 
3ο ΣΤΑ∆ΙΟ Οριστικές µελέτες οδοποιίας, ειδικών αρχιτεκτονικών έργων, γεωλογική µελέτη, 
µελέτη αποχέτευσης οµβρίων, φωτισµού και φυτοτεχνική µελέτη 
4. Μετά την ολοκλήρωση των τοπογραφικών εργασιών της αρχικής & συµπληρωµατικής  
σύµβασης, επειδή η διαδικασία της οριοθέτησης καθυστερούσε πολύ, µετά από συνεννόηση µε 
τον φορέα  υλοποίησης του έργου, αποφασίστηκε η επίσπευση της εκπόνησης της µελέτης στα 
επόµενα στάδια και δόθηκε στον ανάδοχο η αριθ. πρωτ. οικ.3819/24-09-2009 Εντολή της 
Προϊσταµένης Αρχής για εκπόνηση των προµελετών του 2ου ΣΤΑ∆ΙΟΥ, δεδοµένου ότι η 
οριοθέτηση της λίµνης γίνεται ακολουθώντας σταθερή ισοϋψή, οπότε µπορούσαν οι λοιπές 
µελέτες να προχωρούν εκ παραλλήλου. 
5. Ήδη έχουν εκπονηθεί :  
 Α) όλες οι τοπογραφικές εργασίες της αρχικής & συµπληρωµατικής  σύµβασης και 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριοθέτησης σε µεγάλο τµήµα της λίµνης, δηλ. οι εργασίες του 1ο 
ΣΤΑ∆ΙΟΥ. Εκκρεµεί  η οριοθέτηση της λίµνης σε µικρό σχετικά τµήµα. 
Β) η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον δρόµο που θα συνδέει την περιοχή 
’’ΜΑΤΣΙΚΑ‘’ µε την οδό Παπανδρέου, και εκδόθηκε η µε αριθ. Πρωτ. 3425/18-06-2008 Π.Π.Ε.Α 
(Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση) της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας 
Ηπείρου, καθώς  επίσης και η προµελέτη οδοποιίας του τµήµατος αυτού που εγκρίθηκε µε την 
µε αριθ. πρωτ. 1568/07-07-2009 Απόφαση της ∆.∆.Ε/Π.Η. 
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Γ) Η προµελέτη οδοποιίας του πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου περιµετρικά της λίµνης σε όλο 
το διαθέσιµο µήκος, και η προµελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου (Προκαταρκτική 
Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση), η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και στάλθηκε 
στην ∆/νση ΠΕ.ΧΩ στις 19-04-2010. Η Π.Π.Ε.Α εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 9611/789/07-06-
2011  Απόφαση της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Ηπείρου. 
6. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η καθυστέρηση στην εκπόνηση της µελέτης οφείλεται στην 
διαδικασία της οριοθέτησης της λίµνης και στην περιβαλλοντική χωροθέτηση (έγκριση της 
Π.Π.Ε.Α από την ∆/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Ηπείρου) του έργου του πεζόδροµου - 
ποδηλατοδρόµου, δηλαδή χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. 
7. Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου γνωµοδότησε οµόφωνα 
για χορήγηση της αιτούµενης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
(Πράξη 10η/30-09-2011, θέµα 4ο).  
8. Για να είναι δυνατή η συνέχιση της µελέτης και προκειµένου να δοθούν οι σχετικές εντολές 
στον ανάδοχο, θα πρέπει να χορηγηθεί η αιτούµενη παράταση της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 716/’77.». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν τα εξής: «Αναφερόµενοι στη µεγάλη καθυστέρηση του έργου (από 
το έτος 2005), ζητάµε να συµπεριληφθεί στην απόφαση, η ανάγκη, η µελέτη και τα 
προτεινόµενα να είναι συµβατά µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα της λίµνης που είναι σε εξέλιξη, και 
να µη δηµιουργεί τετελεσµένα». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/890/27-10-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε ΚΑ 2002 ΜΠ 018030000 της ΣΑΜΠ 018/3, µε τίτλο «Μελέτη Ανάπλασης – 
Αξιοποίησης – Προστασίας Λίµνης Παµβώτιδας – Παραλίµνια Οδός», αναδόχου συµπραττόντων 
µελετητικών γραφείων «ΣΜΥΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ/ SHW SELLIN – HEROLD – WINTER – 
BERATENDE INGENIEURE/ ΟΡΙΟ Ε.Ε. – Α. και Ι. ΜΑΡΗΣ – Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ και 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ/ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», µέχρι 30-09-2012, άνευ 
υπαιτιότητας του αναδόχου, και χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου 
της µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στην σύµβαση, για τους λόγους που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. και σύµφωνα µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για χορήγηση της αιτούµενης 
παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης (Πράξη 10η/30-09-2011, θέµα 4ο). 
...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι 
επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-
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 

Παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), από το ένδικο 
µέσο της έφεσης που είχε ασκήσει η Ν.Α. Άρτας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 
κατά της αριθµ. 290/2005 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 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)} 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 26-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77011/2869/26-10-2011 στον φάκελο 
10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Ν.Α. Άρτας άσκησε ενώπιον του 
∆ιοικητικού Εφετείου την από 8.6.2005 παρέµβασή της σε δίκη που άνοιξε µε αίτηση ακυρώσεως 
της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ξένιος ΑΕ» κατά του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και του 
Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου στο ∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων. Αντικείµενο αυτής της 
δίκης ήταν να ελεγχθεί αν νόµιµα ο τότε Γ.Γ.Π.Η. ανακάλεσε τη µε αριθµό πρωτ. 7886/2003 
απόφαση του προηγούµενου Γ.Γ.Π.Η., που ακύρωνε την υπ΄αριθ. πρωτ. 2040/2001 απόφαση της 
Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Άρτας που αφορούσε τη διακοπή των οικοδοµικών 
εργασιών στο ξενοδοχείο που διατηρεί η εταιρεία «ΞΕΝΙΟΣ ΑΕ». Το ∆ιοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων 
µε την υπ΄αριθ. 290/2005 απόφασή του έκρινε ότι µη νόµιµα ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 7886/2003 
απόφαση του Γ.Γ.Π.Η. και δέχθηκε την αίτηση της εταιρείας «ΞΕΝΙΟΣ ΑΕ», απορρίπτοντας την 
παρέµβαση της Ν.Α. Άρτας και καταδικάζοντάς την και στη δικαστική δαπάνη της αιτούσης 
εταιρείας. Η Ν.Α. Άρτας άσκησε έφεση ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της 
ανωτέρω απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και η έφεση αυτή εκκρεµεί να συζητηθεί 
στη δικάσιµο της 16.11.2011 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 4516/2006. Έφεση κατά της ανωτέρω 
απόφασης έχει ασκήσει επίσης το ΥΠΕΧΩ∆Ε και ο Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία εκκρεµεί να 
συζητηθεί στη δικάσιµο της 30.11.2011 και µε αριθµό πρωτοκόλλου 4645/2006.Ήδη, στο µεταξύ, 
επί άλλης δικαστικής υποθέσεως για το ίδιο θέµα µε διαδίκους πάλι τη εταιρεία «ΞΕΝΙΟΣ ΑΕ» και 
το Γ.Γ.Π.Η. εκδόθηκε η αµετάκλητη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε αριθµό 
2090/2007, που ήδη έχει κοινοποιηθεί και στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας της Ν.Α. Άρτας, η οποία 
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απόφαση έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας «ΞΕΝΙΟΣ ΑΕ» και ακύρωσε την απόφαση του 
Γ.Γ.Π.Η.  Η δίκη αυτή στο ΣτΕ έγινε για την ακύρωση της υπ΄αριθ. πρωτ. 2394/9.11.2004 
απόφασης του Γ.Γ.Π.Η., που ανακάλεσε προηγούµενη απόφασή του για έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων και προέγκριση χωροθέτησης επέκτασης της ξενοδοχειακής µονάδας της 
εταιρείας «ΞΕΝΙΟΣ Α.Ε.». Μετά την παραπάνω δικαστική εξέλιξη και δεδοµένης της αµετακλήτου 
δικαστικής λύσεως του θέµατος από το ΣτΕ, δεν κρίνεται σκόπιµο να συζητηθεί η έφεση της Ν.Α. 
Άρτας, για άλλη υπόθεση του ιδίου αντικειµένου. Για τους λόγους αυτούς, η Υπηρεσία εισηγείται 
την παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας) από την έφεση 
που είχε ασκήσει η Ν.Α. Άρτας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθµ. 
290/2005 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, και την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια 
του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, ώστε να υποβάλλει την κατά νόµο δήλωση παραίτησης από το 
ένδικο µέσο. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ 
Κασσής, δήλωσαν ότι είναι θετικοί στην εισήγηση για την παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου 
από την έφεση, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη 
δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης 
στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων 
θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/891/27-10-2011) 

Εγκρίνει την παραίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), από το 
ένδικο µέσο της έφεσης (υπ’ αριθµ. 4516/2006) που είχε ασκήσει η Ν.Α. Άρτας ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθµ. 290/2005 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, υπόθεση που εκκρεµεί για συζήτηση ενώπιον του ανωτέρω ∆ικαστηρίου, την 16-11-2011 
και 

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, ώστε να υποβάλλει την κατά νόµο δήλωση παραίτησης από το ως άνω ένδικο µέσο 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.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κατέρης Ιωάννης, και εισηγήθηκε να συνεχισθεί η 
διαδικασία µε τη συζήτηση της έφεσης. 

...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 

∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο της 15-02-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, για τη συζήτηση της µε αριθµ. καταθ. Ε147/2005 αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. 
«ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ – ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», κατά του 
Υπ. Ανάπτυξης και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, για την ακύρωση 
της αριθµ. 3613/10-03-2005 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, 
συµπροσβαλλοµένης και της αριθµ. 145/04-02-2005 απόφασης του Νοµάρχη 
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 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 26-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77011/2869/26-
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 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά την 
δικάσιµο της 15-02-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της µε 
αριθµ. καταθ. Ε147/2005 αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. «ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ – 
ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», κατά του Υπ. Ανάπτυξης και της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και 
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γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα 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, και 
για το λόγο αυτό συναινούν στην εκπροσώπησή της, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, 
όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες 
συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/892/27-10-2011) 

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. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Ε’ Τµήµα), κατά 
την δικάσιµο της 15-02-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της µε 
αριθµ. καταθ. Ε147/2005 αίτησης ακύρωσης της Α.Ε. «ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ – ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», κατά του Υπ. Ανάπτυξης και της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, για την ακύρωση της αριθµ. 3613/10-03-2005 απόφασης του 
Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, συµπροσβαλλοµένης και της αριθµ. 145/04-02-2005 απόφασης 
του Νοµάρχη Θεσπρωτίας, 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.  
...................................................................................................................................................... 
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. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον κάθε αρµοδίου 
δικαστηρίου και ∆ιοικητικής Αρχής, αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της 
αριθµ. πρωτ. 45805/2910/25-10-2011 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο 
«Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, µαζούτ, ασφαλτικών 
γαλακτωµάτων δυναµικότητας 14.500µ3 και Μεταλλικής Πλωτής Προβλήτας µήκους 
22,000µ και πλάτους 5,00µ στη θέση «Μαντήλα» της ΤΚ Σαγιάδας της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σαγιάδας του ∆ήµου Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
Περιφέρειας Ηπείρου της ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε.».   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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 26-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77011/2869/26-
10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την άσκηση εκ 
µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον κάθε αρµοδίου δικαστηρίου και ∆ιοικητικής 
Αρχής, αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της απόφασης της Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε η 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα ασφαλτικά στη λωρίδα της Σαγιάδας 
Θεσπρωτίας και την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να καταθέτει έγγραφα, 
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υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα 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, και 
για το λόγο αυτό συναινούν στην εκπροσώπησή της, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, 
όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες 
συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/893/27-10-2011) 

Εγκρίνει την άσκηση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον κάθε αρµοδίου 
δικαστηρίου και ∆ιοικητικής Αρχής, αίτησης ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της αριθµ. 
πρωτ. 45805/2910/25-10-2011 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγκαταστάσεις 
αποθηκευτικών χώρων πετρελαίου, µαζούτ, ασφαλτικών γαλακτωµάτων δυναµικότητας 
14.500µ3 και Μεταλλικής Πλωτής Προβλήτας µήκους 22,000µ και πλάτους 5,00µ στη θέση 
«Μαντήλα» της ΤΚ Σαγιάδας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σαγιάδας του ∆ήµου Φιλιατών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου της ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.» και  

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον κάθε αρµοδίου 
δικαστηρίου και ∆ιοικητικής Αρχής, για την κατάθεση και συζήτηση των ως άνω αιτήσεων 
ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης, 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 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, 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.  
...................................................................................................................................................... 
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 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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Από το αριθµ. 29/2011 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 είκοσι επτά (27) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76668/2866/25-10-2011 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 5ο 

Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, παρέµβασης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο της 30-11-2011 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, υπέρ του κύρους της κάτωθι Πράξεως, κατά της οποίας στρέφεται 
µε αίτηση ακύρωσης η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», ήτοι υπέρ της αριθµ. 
2879/04-01-2003 Κοινής Απόφασης των Γ. Γραµµατέων Υπουργείων Γεωργίας και 
Ανάπτυξης, περί ανάκλησης της όµοιας αριθµ. 3902/15-01-2002 Κοινής Απόφασης 
παραχώρησης δηµόσιας έκτασης.   

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 26-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77011/2869/26-
10-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την άσκηση εκ 
µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, παρέµβασης ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, κατά την δικάσιµο της 30-11-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, υπέρ 
του κύρους της κάτωθι Πράξεως, κατά της οποίας στρέφεται µε αίτηση ακύρωσης η 
εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», ήτοι υπέρ της αριθµ. 2879/04-01-2003 Κοινής 
Απόφασης των Γ. Γραµµατέων Υπουργείων Γεωργίας και Ανάπτυξης, περί ανάκλησης 
της όµοιας αριθµ. 3902/15-01-2002 Κοινής Απόφασης παραχώρησης δηµόσιας έκτασης 
και την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και 
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γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα 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, και 
για το λόγο αυτό συναινούν στην εκπροσώπησή της, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν 
να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, 
όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες 
συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/894/27-10-2011) 

Εγκρίνει την άσκηση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, παρέµβασης ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο της 30-11-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, υπέρ του κύρους της κάτωθι Πράξεως, κατά της οποίας στρέφεται µε αίτηση 
ακύρωσης η εταιρεία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», ήτοι υπέρ της αριθµ. 2879/04-01-2003 
Κοινής Απόφασης των Γ. Γραµµατέων Υπουργείων Γεωργίας και Ανάπτυξης, περί 
ανάκλησης της όµοιας αριθµ. 3902/15-01-2002 Κοινής Απόφασης παραχώρησης δηµόσιας 
έκτασης και 

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, για την άσκηση της ως άνω παρέµβασης, 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.  
...................................................................................................................................................... 
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: 45ΒΜ7Λ9-ΜΞΥ


