
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/04-11-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του 
έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-
01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 

Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 

Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 

Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 

Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 

Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 
παραιτήθηκε από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 23-04-2013 δήλωσή του προς 
το Περιφερειακό Συµβούλιο (έλαβε αριθµ. πρωτ. 38328/1379/23-04-2013 του Π.Σ.), και τη θέση του ως 
τακτικό µέλος, καταλαµβάνει ο Περιφερειακός Σύµβουλος, κ. Ζούµπας Στέφανος, κατά τη σειρά της 
εκλογής του, σύµφωνα µε τα άρθρα 117 παρ. 4 και 175 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
107276/4199/31-10-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Λάζος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζούµπας Στέφανος, 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. οικ. 
107276/4199/31-10-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι: 

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-10-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
περιοχής Μύτικα Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 180.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και 
ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου.  

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου 
Πωγωνίου για τα Τ.∆. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, ∆ελβινακίου», 
προϋπολογισµού € 624.000,00 µε τον Φ.Π.Α. 
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3. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε τµήµα της Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Αµµουδιάς», προϋπολογισµού € 28.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», αναδόχου εταιρείας 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 24-02-2014. 

5. Έγκριση Β’ τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 
2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων  στέγασης υπηρεσιών  Περιφέρειας 
Ηπείρου». 

6. Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2006ΕΠ03000006 και 
τίτλο «Ανακαίνιση Β΄ ∆ιοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων». 

7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση 
καµινάδας του λεβητοστασίου του ∆ιοικητηρίου»,  προϋπολογισµού € 6.150,00 µε ΦΠΑ. 

8. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 15-10-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση γέφυρας 
«Κεφαλής» στο Τ.∆. Λευκοθέας δήµου Ζίτσας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ.  

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην 17η επαρχιακή οδό (Χίνκα Ζόργιανη – Πολύγυρος)», 
αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε.∆.Ε., µέχρι την 08-02-2014.  

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-12-2013. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ 
ΑΤΕΕ», µέχρι την 30-12-2013. 

12. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια οργάνων (γεννήτρια σήµατος και ηχείο), προκειµένου να 
καταστεί δυνατή, από την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, η 
διενέργεια των απαραίτητων ηχοµετρήσεων σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων.  

13. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση της πίστας εξετάσεων οδηγών της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων µε το δίκτυο ύδρευσης. 

14. Έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας (υποδήµατα & είδη ένδυσης) για τη χορήγησή 
τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου και 
συντήρησης των µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

15. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή εργασιών προκειµένου να αντιµετωπισθούν προβλήµατα 
βατότητας σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκλήθηκαν από 
τα έντονα καιρικά φαινόµενα (περιοχές των ∆ήµων Κόνιτσας, Ζαγορίου και Τζουµέρκων, Εθνική 
Οδός Ιωαννίνων – Άρτας και Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Κακαβιάς), βάσει της αριθµ. 
99529/3964/11-10-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθµ. 29/1297/23-10-
2013 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

17. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Θεοδώρας 
Ρίζου και Χριστόφορου Μπάγκα, στην Αθήνα, από 10 έως 15-11-2013 για τη συµµετοχή τους στο 
επιµορφωτικό πρόγραµµα, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τίτλο «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων 
Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισµοί», και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

18. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Ζωΐτσας Παπαρούνα, Βασιλικής Ηγουµενίδου, Ρεγγίνας Ντούβαλη και 
Ευάγγελου Σιώτου για τη συµµετοχή τους στην ηµερίδα – συνάντηση εργασίας µε τίτλο: «Η 
εξοικείωση των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης µε τα µεθοδολογικά εργαλεία 
ανάπτυξης του προγράµµατος ESPON 2013», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7-11-2013 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

19. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Παπαναστασίου ∆ηµητρίου Καραγιάννη Γεωργίου και Ντόντορου Αικατερίνης, Σταµούλη 
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Λαµπρινής Οικονόµου Ευθαλίας και  Αυδίκου Ιφιγένειας, για την παρακολούθηση σεµιναρίων τα 
οποία διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνεργασία µε 
επαγγελµατικούς φορείς των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, των γαλακτοκοµικών  - τυροκοµικών 
προϊόντων και των προϊόντων κρέατος σε θέµατα σχετικά µε τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών 
στην Τελωνειακή Ένωση (Ρωσική Οµοσπονδία, Λευκορωσία, Καζακστάν: α) στην Αθήνα στις 31-
10-2013, β) στην Πρέβεζα στις 5-11-2013 γ) στη Θεσσαλονίκη στις 7-11-2013 και δ) στην Αθήνα 
την 1-11-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

20. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση της σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την πρόσβαση 
στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOΣ», για το διάστηµα από 01-11-2013 έως 31-10-
2014. 

21. Έγκριση του Πρακτικού Ι/2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου 
“Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, 
προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013, βάσει 
της αριθµ. 7/1/11-10-2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.∆. 30/1996 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία ακυρώθηκε η σχετική αριθµ. 23/972/09-08-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της ΣΑΕΠ030 Περιφέρειας Ηπείρου 
«Προµήθεια υλικών συντήρησης χώρων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 
24.000,00 µε ΦΠΑ. 

23. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 15-10-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής 
οδού στις θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, Ράµια, Σγάρα και Άγναντα», προϋπολογισµού € 
78.000,00 µε ΦΠΑ. 

24. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 22-10-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση – βελτίωση βατότητας 
παράκαµψης ΕΟ Άρτας – Τρικάλων προς Άγιο Χαράλαµπο λόγω καιρικών φαινοµένων», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», αναδόχου Αικατερίνης Αλυµάρα 
Ε∆Ε, µέχρι την 29-11-2013. 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόµου Ρετσιανών – Καστανιάς», αναδόχου Γρηγορίου 
Ματσούκα Ε∆Ε, µέχρι την 30-04-2014. 

27. Έγκριση τροποποίησης της µελέτης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό 
Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ».  

28. Α) Έγκριση λύσης της από 09-10-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας 
«EPIRUSNET O.E.», προµηθεύτριας εξοπλισµού (φορητού Η/Υ) για την υποστήριξη της 
διαχείρισης του έργου BioGAIA, βάσει του Πρακτικού Ι/23-10-2013 της Επιτροπής 
Παραλαβής/Παρακολούθησης της σύµβασης και Β) Έγκριση επανάληψης της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε. Άρτας, για την προµήθεια εξοπλισµού για το έργο: «BioGAIA – 
Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του 
προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 1.695,00 µε ΦΠΑ, µε 
τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών. 

29. Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή µονάδων εγκαταστάσεων του έργου 
πυροπροστασίας του Νοµού Άρτας. 

30. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων της διακήρυξής του, για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας έτους 2014, προϋπολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

31. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

32. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
105245/4169/25-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες 
επεµβάσεις για την «Αποκατάσταση αποστραγγιστικής τάφρου στα όρια Ν. Θεσπρωτίας προς 
Τζάρα». 
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33. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο (2) 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγµατος του ποταµού Καλαµά της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

34. Έγκριση παράτασης των συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας. 

35. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την προµήθεια 
γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισµού € 15.051,76 µε ΦΠΑ. 

36. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

37. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, χρηµατικού ποσού στην Ειρήνη 
Φούντογλου του Μιχαήλ, που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού στην Εµπορική 
Τράπεζα, για την µεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 7885 η οποία δεν ολοκληρώθηκε. 

38. Έγκριση δαπάνης για την επίδοση µε δικαστικό επιµελητή της από 15-01-2013 και µε αριθµ. καταθ. 
δικογράφου 17/2013 αγωγής της Περιφέρειας Ηπείρου που στρέφεται κατά των εναγοµένων 
Ναυσικάς Χειµώνα, Σταµατίας Τσώνου και Ελένης Ψωφάκη. 

39. Έγκριση δαπάνης για την κατάθεση δικογράφων και επίδοση µε δικαστικό επιµελητή δικογράφων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

41. Έγκριση παράτασης της από 18-04-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της εταιρείας 
«“STRATIS” Ε.Π.Ε.», για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων και 
Παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης – ∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου Re.Herb».  

42. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/22-10-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου της Π.Ε. Πρέβεζας για την 
«Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού υποδοµής καθώς και ανάπτυξη µιας 
ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω της οποίας θα παρουσιαστούν και θα διατεθούν 
αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου έργου 
"RE.HERB"», προϋπολογισµού 69.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

43. Έγκριση διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της διακήρυξης,  για τη 
µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Πρέβεζας. 

44. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/10-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του 
έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 67.000,00 µε ΦΠΑ, κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για το 
Τµήµα Ι της αρ.12/2013 διακήρυξης και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου 
διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, κατά το µέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος. 

45. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

46. Έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας (υποδήµατα & είδη ένδυσης), για τη χορήγησή 
τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

47. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή γκισέ για τις ανάγκες των γραφείων της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

48. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας.  

49. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

50. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή µισθολογικής παροχής της νοµικής συµβούλου της πρώην 
Ν.Α. Πρέβεζας και νυν Π.Ε. Πρέβεζας, Καπλάνη Μαρίας, βάσει της αριθµ. 427/2011 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και της αριθµ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου 
Ιωαννίνων. 

51. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του υποέργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου ερµηνείας περιβάλλοντος περιοχής Όµορφη Ράχη 
Ανηλίου – Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 40.000,00 € µε Φ.Π.Α. 
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Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση του Πρακτικού IV/29-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής 
λειτουργίας του και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

2. Έγκριση µετακίνησης του Ευάγγελου Σιώτου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε διήµερο 
συµπόσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα «Η 
Αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ως µοχλός Ανάπτυξης», που θα 
πραγµατοποιηθεί 12 και 13 Νοεµβρίου 2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-06-2013. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 23-10-2013 συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικά έργα εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Πωγωνίου για τα Τ.∆. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, 
Καταρράκτη, ∆ελβινακίου», προϋπολογισµού € 624.000,00 µε τον Φ.Π.Α. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012 

6. Την αριθ. 1965/22-05-2013 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου περί ένταξης της πράξης: 
«Συµπληρωµατικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Πωγωνίου για τα Τ.∆. 
Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, ∆ελβινακίου» µε κωδικό ΟΠΣ 441337 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», προϋπολογισµού 
624.000,00  €. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 103491/10327/31-10-2013 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107334/4200/31-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 90570/8988/19-09-2013 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί 
µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1333/04-11-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Συµπληρωµατικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου 
Πωγωνίου για τα Τ.∆. Κουκλιών, Μαζαρακίου, Ριαχόβου, Καταρράκτη, ∆ελβινακίου», 
προϋπολογισµού 624.000,00 € µε ΦΠΑ, βάσει της από 15-03-2013 Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Πωγωνίου, το οποίο είναι 
ενταγµένο µε κωδικό ΟΠΣ 441337 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
103491/10327/31-10-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 90570/8988/19-09-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και βάσει του αρ. πρωτ. 4583/18-10-2013 εγγράφου 
της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατυπώθηκε 
τη σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε τµήµα της 
Ε.Ο. Πρέβεζας – Αµµουδιάς», 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 95266/9532/29-10-2013 έγγραφο 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106989/4141/31-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000001 και προϋπολογισµό 28.000,00 Ευρώ. Η 
χρηµατοδότηση του έργου εγκρίθηκε µε την αριθµ. 43432/1911/13-05-2013 απόφαση της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφέρειας Ηπείρου… Έχουν γίνει µέχρι 
σήµερα οι εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες, οι εκσκαφές θεµελίων για την 
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κατασκευή των φατνών από συρµατόπλεγµα, η βάση από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C 12/15 για την έδραση των φατνών από συρµατόπλεγµα, η κατασκευή των φατνών από 
συρµατόπλεγµα και η πλήρωσή τους. Ο ανάδοχος στην αίτησή του εκθέτει τους λόγους 
για τους οποίους ζητά παράταση της  προθεσµίας  περαίωσης  του  έργου.  Συγκεκριµένα 
επικαλείται δυσκολίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω αυξηµένης κίνησης επί της 
οδού, επίσης την ανάγκη τακτοποίησης των ποσοτήτων των εργασιών µε τη σύνταξη και 
έγκριση τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). Η υπηρεσία µας 
αναγνωρίζοντας το βάσιµο των κατωτέρω λόγων: Η αυξηµένη κίνηση της Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Αµµουδιάς κατά το διάστηµα των καλοκαιριών µηνών δεν επέτρεψε την έγκαιρη εκτέλεση 
των εργασιών του  έργου, δεδοµένου ότι απαιτείται πράγµατι η σύνταξη και έγκριση 
τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), η οποία δεν είναι δυνατόν 
να γίνει εντός της αρχικής προθεσµίας του έργου, και λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι οι 
ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  εισηγούµεθα την χορήγηση  
παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-12-2013 µετά  της  νοµίµου  
αναθεωρήσεως...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1334/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση νέας κατολίσθησης κατάντη σε τµήµα της Ε.Ο. 
Πρέβεζας – Αµµουδιάς», αναδόχου Λαϊνά Χρήστου Ε.∆.Ε., µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», 
αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 24-02-2014. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 106195/10628/30-10-2013 έγγραφο 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107337/4201/31-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 
235.000,00 €(µε Φ.Π.Α.) και το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013»,  ΣΑΕΠ 0188, µε αριθ. έργου 
2011ΕΠΟ1880043… Με την από 24-09-2013 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την χορήγηση 
παράτασης περαίωσης εργασιών µέχρι την 24-02-2014 για τους λόγους που αναφέρει σ’ 
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αυτήν. Η αίτηση του αναδόχου διαβιβάστηκε µε το υπ΄ αριθµό 92370/9249/18.10.2013 
έγραφό µας στην Ε.∆.Α. της Περιφέρειας για την σχετική γνωµοδότηση. Με το 
5014/29.10.2013 έγγραφο της Ε.∆.Α.  διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για την προέγκριση 
παράτασης προθεσµίας µέχρι 24/02/2014. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 65 % περίπου 
του συµβατικού αντικειµένου. Ύστερα από τα παραπάνω η Υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους 
τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου.  Επειδή οι παραπάνω λόγοι δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας κρίνει εύλογο το αίτηµα του 
αναδόχου και ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαιώσεως 
του έργου, µέχρι 24-02-2014 µε δικαίωµα αναθεώρησης...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1335/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», 
αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 24-02-2014 µε δικαίωµα 
αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 5014/29-10-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη 
της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου που αφορά στην παράταση 
προθεσµίας περαίωσης των εργασιών, µέχρι την 24-02-2014. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση Β’ τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων  στέγασης υπηρεσιών  
Περιφέρειας Ηπείρου».    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 7/2013, 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. 10/277/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
κατανοµή της εγκεκριµένης πίστωσης, ποσού € 56.000,00 του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε 
Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο «Συντήρηση - επισκευή κτιρίων στέγασης υπηρεσιών 
Περιφέρειας Ηπείρου», στα υποέργα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση, για τη 
συντήρηση του ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα 
γίνουν δι’ αυτεπιστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», απολογιστικά µε µέριµνα και 
ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθµ. 25/1034/04-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
Α’ Τροποποίηση της ως άνω κατανοµής του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου «Συντήρηση - 
επισκευή κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106547/10686/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
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106744/4149/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την Β’ 
Τροποποίηση της κατανοµής της πίστωσης του έργου το θέµατος, σύµφωνα µε τον συνηµµένο 
στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1336/04-11-2013) 

Εγκρίνει την Β’ τροποποίηση της κατανοµής της εγκεκριµένης πίστωσης, ποσού € 56.000,00 σε 
βάρος του προϋπολογισµού του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2005ΕΠ03000013 και τίτλο 
«Συντήρηση - επισκευή κτιρίων στέγασης υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία είχε εγκριθεί µε 
την αριθµ. 10/277/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και τροποποιηθεί µε την όµοια 
αριθµ. 25/1034/04-09-2013 απόφαση, και πλέον διαµορφώνεται και κατανέµεται στα υποέργα, όπως 
αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, για τη συντήρηση του ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν δι’ αυτεπιστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 79 του 
Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 
απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ 

1 
Προµήθεια θερµαντικών σωµάτων και υλικών επισκευής κεντρικής θέρµανσης για το 
έτος 2013 

3.300,00 

2 
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2013 και εξόφληση οφειλών προηγούµενου 
έτους 

11.700,00 

3 Προµήθεια αρχειοθηκών (ΝΤΕΞΙΟΝ) έτους 2013 0,00 

4 
Ξυλουργικές εργασίες, αντικατάσταση θυρών και κατασκευή αρχειοθηκών γραφείων 
έτους 2013 και εξόφληση ανειληµµένων υποχρεώσεων προηγούµενων ετών 2.700,00 

5 Επισκευή θέρµανσης αίθουσας συνεδριάσεων Περιφέρειας Ηπείρου – Στοά Σάρκα) 1.600,00 
6 Επισκευή & συµπλήρωση σιδηρών κιγκλιδωµάτων στα κτίρια της Περιφέρειας Ηπείρου 2.000,00 
7 Αντικατάσταση ξύλινων κουφωµάτων µε αλουµινίου στο υπόγειο του διοικητηρίου 3.420,00 
8 Συντήρηση εγκαταστάσεων W.C. για το έτος 2013 1.180,00 
9 Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 3.000,00 

10 
Ανειληµµένες υποχρεώσεις ανακατασκευής W.C. & συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων 
προηγούµενων ετών 

6.000,00 

11 Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος 2013 και το Β΄ εξάµηνο 2012 και πιστοποίηση 3.000,00 
12 Επισκευή στέγης Περιφέρειας Ηπείρου 3.500,00 

13 
Ετήσια συντήρηση και έλεγχος λεβητοστασίων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (14 
λεβητοστάσια) 

3.000,00 

14 Προµήθεια περσίδων 0,00 

15 
Προµήθεια διάφορων οικοδοµικών υλικών και µικροϋλικών για τις ανάγκες συντήρησης 
των κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου (έτους 2012 και ανειληµµένες υποχρεώσεις Β΄ 
εξαµήνου 2012) 

2.300,00 

16 Εργασίες ανακατασκευής εγκαταστάσεων ΚΤΕΟ Ιωαννίνων 860,00 
17 Ανακαίνιση χρωµατισµών 8.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 56.000,00 
................................................................................................................................................ 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 κατανοµής της πίστωσης του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2006ΕΠ03000006 και τίτλο «Ανακαίνιση Β΄ ∆ιοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων».    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
7/2013, 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 Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106996/10732/31-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107383/4203/31-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την «….. Κατανοµή  του  εγκεκριµένου  ποσού των 
36.898,22 €  σε βάρος των πιστώσεων του έργου  της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



2006ΕΠ03000006 και τίτλο «Ανακαίνιση Β΄ διοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων »  εργασίες 
που θα γίνουν δια αυτεπιστασίας άρθρο 79 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης 
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων». Σάς παρακαλούµε να εγκρίνετε: Την  
κατανοµή   της  πίστωσης 36.898,22 € για την  συντήρηση του Β΄ ∆ιοικητηρίου  και λοιπών 
κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου  στα  εξής υποέργα ….», και  την απευθείας ανάθεση στους 
προµηθευτές, σύµφωνα µε τον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1337/04-11-2013) 

Εγκρίνει την κατανοµή της εγκεκριµένης πίστωσης, ποσού € 36.898,22 σε βάρος του 
προϋπολογισµού του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α 2006ΕΠ03000006 και τίτλο 
«Ανακαίνιση Β΄ ∆ιοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων», στα υποέργα, όπως αναλυτικά στον 
κατωτέρω πίνακα αναφέρονται, καθώς και την απευθείας ανάθεση των εργασιών και 
προµήθειας των απαιτούµενων υλικών στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές και 
κατασκευαστές, για τη συντήρηση του Β’ ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για εργασίες που θα γίνουν δι’ αυτεπιστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 79 του 
Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 
απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου:  

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ Κατασκευαστής-
Προµηθευτής 

1 
Αντικατάσταση κατεστραµµένων κουφωµάτων 
αλουµινίου στο Β΄ ∆ιοικητήριο της Π.Η στα 
Καρδαµίτσια -(Προµήθεια) 

4.500,00 
 

ΘΕΜ. ΣΥΜΠΑΣ & ΥΙΟΙ 
Ο.Ε. 

2 Αντικατάσταση καµινάδας 6.150,00 ΣΥΜΕΝΤΑΛ Ε.Π.Ε. 

3 
Συµπλήρωση και επισκευή περίφραξης β΄ 
∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου 

959,40 
∆ΕΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 

4 
Εργασίες επισκευής κουφωµάτων (ξύλινων, 
σιδηρών και αλουµινίου) στο Β΄ ∆ιοικητήριο και 
λοιπά κτίρια  αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου 

4.500,00 
 

Π. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

5 
Χωρίσµατα γυψοσανίδας και ξυλουργικές εργασίες 
στα λοιπά κτίρια Περιφέρειας Ηπείρου  

7.178,82 
 

Π. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Β. ΤΣΙΟΥΡΑΣ 

6 
Επισκευή στέγης κτιρίου στέγασης του αρχείου της 
∆/νσης Μεταφορών της Π.Η. 11.110,00 

 
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

7 Επισκευή κλιµατισµού κτιρίων Π.Η. 2.500,00 Ν. ΜΕΛΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 36.898,22  

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση 
καµινάδας του λεβητοστασίου του ∆ιοικητηρίου»,  προϋπολογισµού € 6.150,00 µε ΦΠΑ.  

  
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 
1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, 
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων και του Ν.3669/2008.  

6. Την αριθµ. 97941/3984/08-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε 
διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2006ΕΠ03000006 και τίτλο «Ανακαίνιση Β΄ ∆ιοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων», για την εκτέλεση του 
υποέργου «Αντικατάσταση καµινάδας του λεβητοστασίου του ∆ιοικητηρίου». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 97654/9758/24-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105070/4087/24-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται τα εξής:  

«….. Παίρνοντας υπόψη και 
1. Επειδή στην καµινάδα του λεβητοστασίου του ∆ιοικητηρίου παρουσιάσθηκαν επικίνδυνες 

ρωγµές στην πλάκα της οροφής της και στα υποστυλώµατα αυτής πρέπει να αποµακρυνθούν τα 
υλικά της οροφής – πλάκα -  σκυροδέµατος και να αντικατασταθεί. 
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2. Το γεγονός ότι υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εν λόγω εργασίες του έργου να 
ολοκληρωθούν άµεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα ώστε κατά την διανυόµενη 
φθινοπωρινή περίοδο να εξασφαλιστεί η αντικατάσταση καµινάδας. 

3. Το γεγονός ότι λόγω της φύσεως των εργασιών απαιτείται κατάλληλος ειδικός εξοπλισµός και 
εµπειρία σε εκτέλεση ανάλογων έργων, καθώς θα κατασκευαστεί µε µεταλλική κατασκευή από 
ειδική λαµαρίνα πυράντοχη στους 800ο C και INOX  υποστυλώµατα.  

4. Την µε αριθ. 97941/3984/08-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης 
πίστωσης ποσού 6.150,00€ σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α.2006 
ΕΠ03000006 του έργου της και τίτλο <<Ανακαίνιση Β’ διοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων>>. 

                                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
Την έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου : «Αντικατάσταση  καµινάδας του 
λεβητοστασίου του ∆ιοικητηρίου », προϋπολογισµού 6.150,00€ µε Φ.Π.Α., στην  «ΣΥΜΕΝΤΑΛ 
Ε.Π.Ε.», που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και τον απαιτούµενο  εξοπλισµό για την εκτέλεση 
του έργου, σύµφωνα και µε την τεχνική µελέτη εφαρµογής που συνέταξε η υπηρεσία, το οποίο θα 
γίνει δια αυτεπιστασίας  άρθρο 79 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων». ….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας Στέφανος και 
Ιωάννου Αθηνά, τόνισαν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις των εκπρόσωπων της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για τις απευθείας αναθέσεις, όπως έχουν διατυπωθεί σε 
προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. Ειδικά επί του συγκεκριµένου θέµατος, συµφωνούµε, λόγω της 
ιδιαιτερότητας των εργασιών και του "επείγοντος" του έργου, ενόψει του επερχόµενου χειµώνα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1338/04-11-2013)  

− Εγκρίνει την ανάθεση της εκτέλεσης του υποέργου «Αντικατάσταση καµινάδας του λεβητοστασίου του 
∆ιοικητηρίου»,  προϋπολογισµού € 6.150,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2006ΕΠ03000006 και τίτλο «Ανακαίνιση Β΄ ∆ιοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων», στην εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΣΥΜΕΝΤΑΛ Ε.Π.Ε.», η οποία διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, για την εκτέλεση του έργου, το οποίο θα γίνει δι’ αυτεπιστασίας σύµφωνα µε το άρθρο 79 
του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 
απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα 
και µε την τεχνική µελέτη εφαρµογής που συνέταξε η Υπηρεσία, και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη οι εργασίες να ολοκληρωθούν άµεσα και σε ελάχιστο 
χρονικό διάστηµα ώστε κατά την διανυόµενη φθινοπωρινή περίοδο να εξασφαλιστεί η αντικατάσταση 
της καµινάδας, δεδοµένου ότι σ’ αυτή παρουσιάσθηκαν επικίνδυνες ρωγµές στην πλάκα της οροφής 
της και στα υποστυλώµατά της και πρέπει να αντικατασταθεί άµεσα και επιπλέον επειδή λόγω της 
φύσεως των εργασιών απαιτείται κατάλληλος ειδικός εξοπλισµός και εµπειρία σε εκτέλεση ανάλογων 
έργων, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου (ανωτέρω 
υπό στ. 7).  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω εταιρεία «ΣΥΜΕΝΤΑΛ Ε.Π.Ε.», για την 
«Αντικατάσταση καµινάδας του λεβητοστασίου του ∆ιοικητηρίου στο ποσό των € 6.150,00 µε ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2006ΕΠ03000006 και τίτλο 
«Ανακαίνιση Β΄ ∆ιοικητηρίου της Ν.Α. Ιωαννίνων».  
................................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 15-10-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση γέφυρας «Κεφαλής» στο Τ.∆. Λευκοθέας δήµου Ζίτσας», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/201396 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αρ. 3923/178/14-01-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08-08-2013) απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 
της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφέρεια Ηπείρου», για το υποέργο: «Αποκατάσταση γέφυρας «Κεφαλής» στο 
Τ.∆. Λευκοθέας δήµου Ζίτσας», προϋπολογισµού 150.000 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 25/1025/04-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 80796/8078/21-08-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 77611/7731/12-08-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 104827/10508/24-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 105062/4085/24-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία διαβιβάσθηκε συνηµµένα το από 15-10-2013 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Μιλτιάδης Κουµπής & ΣΙΑ Ε.Ε.», που προσέφερε 
τη χαµηλότερη τιµή 63.414,63 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 48,00%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1339/04-11-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 15-10-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση γέφυρας «Κεφαλής» στο Τ.∆. Λευκοθέας δήµου Ζίτσας», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Μιλτιάδης Κουµπής & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 63.414,63 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 
48,00%  και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Μιλτιάδης 
Κουµπής & ΣΙΑ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου, η προσφορά του µειοδότη (48%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – 
Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε∆Ε, µέχρι την 08-02-2014.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 95353/9543/25-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106488/4110/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 01-10-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 08-02-
2014. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης, λόγω των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) που επικράτησαν κατά τους 
προηγούµενους µήνες και δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών του έργου.  

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

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1340/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – 
Πολύγυρος)», αναδόχου Σπύρου Γ. Κωνσταντόπουλου Ε∆Ε, µέχρι την 08-02-2014, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα 
Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-12-2013. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 103447/10320/22-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105683/4100/29-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 22-10-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-12-
2013. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης, λόγω καιρικών 
συνθηκών – κυρίως της µεγάλης ροής του ποταµού, αλλά και των µεγάλων µεταβολών της 
ροής του ποταµού λόγω των εκκενώσεων του φράγµατος της ∆.Ε.Η.  

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1341/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, µε το εξής 
σκεπτικό: «Για τρίτη συνεχή χρονιά παρατείνεται η προθεσµία ολοκλήρωσης του 
συγκεκριµένου έργου και ισχύουν στο ακέραιο ότι είχαµε καταθέσει ως παρατηρήσεις-
µειοψηφία στις σχετικές, αριθµ. 2/74/20-01-2012, 18/726/03-07-2012, 29/1154/10-10-2012 και 
37/1524/27-12-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.». 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 31-12-2013. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 104966/10526/30-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106858/4123/31-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 24-10-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-12-
2013. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης, για τους λόγους 
που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του (ελάχιστες υπολειπόµενες εργασίες, κλείσιµο 
φακέλου του έργου).  

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 31/1342/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 31-12-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζούµπας Στέφανος, µε το 
σκεπτικό που είχαν καταθέσει και στη λήψη της αριθµ. 17/630/11-06-2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τη χορήγηση της προηγούµενης παράτασης. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 δαπάνης για την προµήθεια οργάνων (γεννήτρια σήµατος και ηχείο), 
προκειµένου να καταστεί δυνατή, από την ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, η διενέργεια των απαραίτητων ηχοµετρήσεων σε 
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3098/22-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104533/4070/23-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «...Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε δαπάνη 984€ 
(µε ΦΠΑ), για την προµήθεια οργάνων (γεννήτρια σήµατος και ηχείο), προκειµένου να 
καταστεί δυνατή από την Υπηρεσία µας η διενέργεια των απαραίτητων ηχοµετρήσεων σε 
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Σας ενηµερώνουµε για το επείγον της προµήθειας, 
καθώς τα µέχρι πρότινος διαθέσιµα όργανα δεν λειτουργούν, ενώ βρίσκονται σε 
εκκρεµότητα υποθέσεις αδειοδότησης, οι οποίες δεν µπορούν να προχωρήσουν αν το 
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ζήτηµα δεν διευθετηθεί. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Ηπείρου (έτους 2013, ΕΦ 072, ΚΑΕ 1699).…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1343/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 984,00 µε ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, 
Φορέας 072 ΚΑΕ 1699, για την προµήθεια οργάνων (γεννήτρια σήµατος και ηχείο) από τον 
προµηθευτή Νάστο Γ. Αλέξανδρο «Εικόνα & Ήχος», προκειµένου να καταστεί δυνατή από την 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. Ιωαννίνων, η διενέργεια των 
απαραίτητων ηχοµετρήσεων σε εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. 
.................................................................................................................................................. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 δαπάνης για την σύνδεση της πίστας εξετάσεων οδηγών της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων µε το δίκτυο ύδρευσης. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 106182/18004/29-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106333/4106/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση της πίστας 
εξετάσεων οδηγών της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων µε το 
δίκτυο ύδρευσης. 

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

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 31/1344/04-11-2013) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 246,00 µε ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, 
Φορέας 072 ΚΑΕ 0831, για την σύνδεση της πίστας εξετάσεων οδηγών της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε το δίκτυο ύδρευσης. 
.................................................................................................................................................. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας (υποδήµατα & είδη ένδυσης) για τη 
χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του 
οδικού δικτύου και συντήρησης των µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), περί 
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισµού 
(χειριστές µηχανηµάτων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 
2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 103285/4099/21-10-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105952/4101/29-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, βάσει της αριθµ. 2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 
320/Β’/19-3-2002) ΚΥΑ, την έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας του προσωπικού 
της ΠΕ Ιωαννίνων που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου και 
συντήρησης των µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1345/04-11-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, των 
κάτωθι ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & υποδήµατα) για τη χορήγησή τους στους 
υπαλλήλους που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου και συντήρησης 
των µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), 
όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 
1957/Β’/1-11-99) και 2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002),  

καθώς και τη δαπάνη για την προµήθεια των ειδών ατοµικής προστασίας, συνολικού ποσού  € 
19.978,89 για την ένδυση και συνολικού ποσού  € 5.984,57 για την υπόδηση, και την απ’ ευθείας 
ανάθεση της προµήθειας στους προµηθευτές όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, και τη 
διάθεση της σχετικής πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ως 
εξής:  

1. ∆ύο (2) παντελόνια από ύφασµα 75/25 (σύνολο τεµαχίων 74) και  
∆ύο (2) πουλόβερ µάλλινα (σύνολο τεµαχίων 74),  
συνολικού προϋπολογισµού 7.964,25 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. από την επιχείρηση µε 
την επωνυµία Πάντζος Κων/νος 

2. Ένα (1) σακάκι τύπου τζάκετ (σύνολο τεµαχίων 37), προϋπολογισµού 7.668,44 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, από την επιχείρηση µε την επωνυµία Μπενέκος Χρυσόστοµος 

3. ∆ύο (2) ζεύγη γάντια (σύνολο τεµαχίων 74) και  
Ένα (1) πηλίκιο (σύνολο τεµαχίων 37) 
συνολικού προϋπολογισµού 4.346,20 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., από την επιχείρηση 
µε την επωνυµία Γκάµας Παύλος 

4. Ένα (1) ζεύγος υποδήµατα δερµάτινα αδιάβροχα (σύνολο τεµαχίων 37), προϋπολογισµού 
5.984,57 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., από την επιχείρηση µε την επωνυµία «Λύτης 
Α.Ε.». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 την πληρωµή εργασιών προκειµένου να αντιµετωπισθούν 
προβλήµατα βατότητας σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα (περιοχές των ∆ήµων 
Κόνιτσας, Ζαγορίου και Τζουµέρκων, Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Άρτας και Εθνική Οδός 
Ιωαννίνων – Κακαβιάς), βάσει της αριθµ. 99529/3964/11-10-2013 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθµ. 29/1297/23-10-2013 απόφασης ανάθεσης έργου 
της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.  

 

Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 
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7. Την αριθµ. πρωτ. Φ.600.2/99529/3964/11-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
για την έγκριση µίσθωσης από την ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης 
µηχανηµάτων, για την παροχή έργου από 11-10-2013, για την αντιµετώπιση βατότητας 
(άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του οδικού 
δικτύου, σε περιοχές των ∆ήµων Κόνιτσας, Ζαγορίου, Τζουµέρκων και της Εθνικής Οδού 
Ιωαννίνων – Άρτας και Ιωαννίνων - Κακαβιάς. 

8. Την αριθµ. 30/1297/23-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, της εκτέλεσης εργασιών από 11-10-2013, για την αντιµετώπιση 
βατότητας (άρση καταπτώσεων κατολισθήσεων και καθιζήσεων) σε διάφορα σηµεία του 
οδικού δικτύου, σε περιοχές των ∆ήµων Κόνιτσας, Ζαγορίου, Τζουµέρκων και της Εθνικής 
Οδού Ιωαννίνων – Άρτας και Ιωαννίνων - Κακαβιάς. 

9. Την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106668/4210/30-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106736/4116/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013  
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή 
στους δικαιούχους, εργασιών για  την αποκατάσταση βατότητας σε περιοχές της Π.Ε. 
Ιωαννίνων από έντονα καιρικά φαινόµενα, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές 
καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την αναβολή 
συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1346/04-11-2013) 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος: «Έγκριση δαπάνης για την 
πληρωµή εργασιών προκειµένου να αντιµετωπισθούν προβλήµατα βατότητας σε διάφορα 
σηµεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα (περιοχές των ∆ήµων Κόνιτσας, Ζαγορίου και Τζουµέρκων, Εθνική Οδός 
Ιωαννίνων – Άρτας και Εθνική Οδός Ιωαννίνων – Κακαβιάς), βάσει της αριθµ. 99529/3964/11-
10-2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και της αριθµ. 29/1297/23-10-2013 
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου». 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

   7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106830/4212/31-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107270/4198/31-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
την επισκευή - συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα 
επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ιωάννου Αθηνά, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή 
Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να 
Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και 
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συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – 
οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφερε και πάλι το αίτηµά τους, για 
τα προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1347/04-11-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης 
– επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, και την απ’ ευθείας ανάθεση των 
επισκευαστικών εργασιών και προµήθειας των απαιτούµενων ανταλλακτικών στους 
αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές και επισκευαστές, καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 
2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού 
και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459): 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 ΚΗΙ7411 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ 315,00 387,45   

2 ΚΗΙ 5028 ΤΖΙΠ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 295,00 362,85   

3 ΚΗΙ 5029 ΤΖΙΠ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΟΣ Λ 135,00 166,05   

4  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΛΩ∆ΙΟ 5Χ6- ΚΑΛΩ∆ΙΟ 
5Χ4- ΚΑΛΩ∆ΙΟ 5Χ2,5 752,03 925,00   

5 ΚΥ 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 105,00 129,15   

6 ΜΕ 123702 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ 

ΡΙΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΚΡΑΞΟΝΙΟΥ,ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ 
ΣΠΑΣΤΟΥ, ΤΙΜΟΝΙ 
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ), ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΕΓΑΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 

1.088,00 1.338,24 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 
Ο.Ε. 

7 ΜΕ 119462 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΤΕΓΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο-RING 
∆ΙΑΝΕΜΗΤΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ JOUSTIC 

900,00 1.107,00   

8 ΜΕ 93717 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
TEM 2 250,00 307,50   

9 ΜΕ 121958 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 90,00 110,70   

10 ΚΗΥ 9135 ΡΥΜΟΥΛΚΟ 
ΡΙΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ  ΦΡΕΝΩΝ, 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΖΟΓΟΥ 
ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

62,00 76,26   

11 ΚΥ 9094 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 
ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΓΩΝΩΝ-
ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-
ΡΙΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 

222,00 273,06   

12 ΜΕ 121960 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ-ΑΛΛΑΓΗ Φ. 
ΛΑ∆ΙΟΥ,Φ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ,Φ. 
ΞΗΡΑΝΤΗ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

98,00 120,54   

13 ΚΗΥ 9132 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ-
ΑΛΛΑΓΗ ΖΗΤΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ-
ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΥΣΚΕΣ 
ΗΜΙΑΞΟΝΙΩΝ 

308,00 378,84   
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14 ΚΥ 6661 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ-
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

1.845,00 2.269,35 

ΥΙΟΙ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ 
Ο.Ε 

15 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 185-60-14 270,00 332,10   

16 ΚΗΙ 5036 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΣ- ΡΙΓΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 
ΦΡΕΝΩΝ-ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ 

60,00 73,80   

17 ΚΗΙ 5037 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑ∆ΙΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 

60,00 73,80   

18 ΚΥ 6661 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ-
ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ Ε∆ΡΩΝ-
ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ-
ΠΛΑΝΙΣΜΑ ΚΟΡΜΟΥ-
ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΤΩΝΙΩΝ 

800,00 984,00   

19 ΜΕ 105126 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΙΖΑ 860,00 1.057,80 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Ε. ΒΑΡ∆Α 

20 ΜΕ 105126 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ  200,00 246,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Ε. ΒΑΡ∆Α 

21   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

∆ΙΣΚΟΙ ΤΡΟΧΟΥ ΚΟΠΗΣ-
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ-
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ-
ΙΜΑΝΤΕΣ ∆ΕΣΙΜΑΤΟΣ-
ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΕΡΑ 140 BAR-
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ-
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 

200,00 246,00   

22 ΚΗΥ 9114 ΤΖΙΠ 4Χ4  
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235-75-15 520,00 639,60   

23 ΚΥ 9094 ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΟΥΣΤΑΣ 
ΕΜΠΡΟΣ ΚΑΙ 
ΣΦΥΡΙΛΑΤΙΣΜΑ ΑΥΤΗΣ-
ΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΟΥ 
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ ΣΟΥΣΤΑΣ 

140,00 172,20   

24 KY 5191 ΓΚΡΑΙΗΝΤΕΡ 
ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ-ΚΑΜΠΑΝΕΣ-
ΣΑΜΠΑΝΙΑ 10M 

3.560,00 4.378,80 ΑΦΟΙ ΑΛΕΞ. 
ΣΤΑΛΙΚΑ Ο.Ε 

25 ΚΗΙ 5029 ΤΖΙΠ ΓΕΝ ΣΕΡΒΙΣ-ΤΑΚΑΚΙΑ-
ΦΟΥΣΚΑ-∆ΙΑΚΟΠΤΗ 

385,00 473,55   

26 ΚΥ 5166 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗ,ΟΞΥΓΟΝΟ 695,00 854,85   

27 ΚΥ 5186 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ-
ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ-ΚΟΛΛΗΣΗ 323,00 397,29   

28 ΚΗΙ 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΠΩ-
ΠΙΣΣΑΡΙΣΜΑ 480,00 590,40   

    ΣΥΝΟΛΟ   15.018,03 18.472,18   

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Θεοδώρας Ρίζου και Χριστόφορου Μπάγκα, στην Αθήνα, από 10 έως 15-11-
2013 για τη συµµετοχή τους στο επιµορφωτικό πρόγραµµα, που διοργανώνει το 
Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης, µε τίτλο «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα 
– Προδιαγραφές – Κανονισµοί», και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 105370/10547/25-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  105681/4099/29-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Θεοδώρας Ρίζου και Χριστόφορου Μπάγκα, στην 
Αθήνα, από 10 έως 15-11-2013 για τη συµµετοχή τους στο επιµορφωτικό πρόγραµµα, 
που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης, µε τίτλο «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα 
– Προδιαγραφές – Κανονισµοί». 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των προϊσταµένων των 
∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να παρακολουθούν 
σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από 
τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς 
παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1348/04-11-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Θεοδώρας Ρίζου και Χριστόφορου Μπάγκα, στην Αθήνα, από 10 έως 15-11-2013 για τη 
συµµετοχή τους στο επιµορφωτικό πρόγραµµα, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης 
του Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τίτλο «Κωδικοποίηση της 
Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων, Πρότυπα – Προδιαγραφές – Κανονισµοί», καθώς και τη 
συνολική δαπάνη ποσού € 1.100,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω 
υπαλλήλων, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων 
του Φορέα 071, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013.  
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, Ζωΐτσας Παπαρούνα, Βασιλικής Ηγουµενίδου, Ρεγγίνας 
Ντούβαλη και Ευάγγελου Σιώτου για τη συµµετοχή τους στην ηµερίδα – συνάντηση 
εργασίας µε τίτλο: «Η εξοικείωση των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης 
µε τα µεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης του προγράµµατος ESPON 2013», που θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7-11-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 104639/4246/24-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  104805/4071/24-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ζωΐτσας Παπαρούνα, 
Βασιλικής Ηγουµενίδου, Ρεγγίνας Ντούβαλη και Ευάγγελου Σιώτου για τη συµµετοχή τους 
στην ηµερίδα – συνάντηση εργασίας µε τίτλο: «Η εξοικείωση των στελεχών της διοίκησης 
και της αυτοδιοίκησης µε τα µεθοδολογικά εργαλεία ανάπτυξης του προγράµµατος ESPON 
2013», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7-11-2013. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των προϊσταµένων των 
∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να παρακολουθούν 
σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από 
τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς 
παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1349/04-11-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Ζωΐτσας Παπαρούνα, Βασιλικής Ηγουµενίδου, Ρεγγίνας Ντούβαλη και 
Ευάγγελου Σιώτου για τη συµµετοχή τους στην ηµερίδα – συνάντηση εργασίας µε τίτλο: «Η 
εξοικείωση των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης µε τα µεθοδολογικά εργαλεία 
ανάπτυξης του προγράµµατος ESPON 2013», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7-11-2013, 
καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
των ανωτέρω υπαλλήλων, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριµένων 
πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2013.  
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Παπαναστασίου ∆ηµητρίου, Καραγιάννη Γεωργίου και Ντόντορου Αικατερίνης, 
Σταµούλη Λαµπρινής, Οικονόµου Ευθαλίας και Αυδίκου Ιφιγένειας, για την 
παρακολούθηση σεµιναρίων τα οποία διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνεργασία µε επαγγελµατικούς φορείς των θαλάσσιων 
ιχθυοκαλλιεργειών, των γαλακτοκοµικών  - τυροκοµικών προϊόντων και των 
προϊόντων κρέατος σε θέµατα σχετικά µε τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών στην 
Τελωνειακή Ένωση (Ρωσική Οµοσπονδία, Λευκορωσία, Καζακστάν: α) στην Αθήνα 
στις 31-10-2013, β) στην Πρέβεζα στις 5-11-2013 γ) στη Θεσσαλονίκη στις 7-11-2013 και 
δ) στην Αθήνα την 1-11-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 13794/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ.  106882/4124/31-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, Παπαναστασίου ∆ηµητρίου Καραγιάννη Γεωργίου και Ντόντορου Αικατερίνης, 
Σταµούλη Λαµπρινής Οικονόµου Ευθαλίας και Αυδίκου Ιφιγένειας, για την παρακολούθηση 
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σεµιναρίων τα οποία διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε 
συνεργασία µε επαγγελµατικούς φορείς των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, των 
γαλακτοκοµικών  - τυροκοµικών προϊόντων και των προϊόντων κρέατος σε θέµατα σχετικά 
µε τις εξαγωγές των προϊόντων αυτών στην Τελωνειακή Ένωση (Ρωσική Οµοσπονδία, 
Λευκορωσία, Καζακστάν: α) στην Αθήνα στις 31-10-2013, β) στην Πρέβεζα στις 5-11-2013 
γ) στη Θεσσαλονίκη στις 7-11-2013 και δ) στην Αθήνα την 1-11-2013. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των προϊσταµένων των 
∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να παρακολουθούν 
σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από 
τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς 
παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 13794/30-10-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 
23-10-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1350/04-11-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
Παπαναστασίου ∆ηµητρίου, Καραγιάννη Γεωργίου και Ντόντορου Αικατερίνης, Σταµούλη 
Λαµπρινής, Οικονόµου Ευθαλίας και Αυδίκου Ιφιγένειας, για την παρακολούθηση σεµιναρίων 
τα οποία διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνεργασία µε 
επαγγελµατικούς φορείς των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών, των γαλακτοκοµικών  - 
τυροκοµικών προϊόντων και των προϊόντων κρέατος σε θέµατα σχετικά µε τις εξαγωγές των 
προϊόντων αυτών στην Τελωνειακή Ένωση (Ρωσική Οµοσπονδία, Λευκορωσία, Καζακστάν) 
και σύσκεψη σχετικά µε την εξέλιξη της ευλογιάς του προβάτου στη χώρα µας, όπως 
αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 950,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του Φορέα 292, ΚΑΕ 5329 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 ως εξής: 

1. Παπαναστασίου ∆ηµήτριος, στην Αθήνα όπου την 31-10-2013 διοργανώνεται σεµινάριο για 
θέµατα γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών και προϊόντων κρέατος. 

2. Καραγιάννης Γεώργιος και Ντόντορου Αικατερίνη στην Πρέβεζα όπου την 5-11-2013 
διοργανώνεται σεµινάριο για θέµατα επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιεργειών. 

3. Σταµούλη Λαµπρινή και  Οικονόµου Ευθαλία στη Θεσσαλονίκη όπου την 7-11-2013 
διοργανώνεται σεµινάριο για θέµατα γαλακτοκοµικών-τυροκοµικών και προϊόντων κρέατος. 

4. Αυδίκου Ιφιγένεια  στην Αθήνα όπου την 1-11-2013 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
τροφίµων διοργανώνει σύσκεψη σχετικά µε την εξέλιξη της ευλογιάς του προβάτου στη χώρα 
µας. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 δαπάνης για την ανανέωση της σύµβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστηµα από 01-
11-2013 έως 31-10-2014.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106653/858/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 106734/4115/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 1.710,99 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση της 
σύµβασης για τη πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», για το 
διάστηµα 01-11-2013 έως 31-10-2014, σύµφωνα µε τη συνηµµένη αίτηση εγγραφής 
συνδροµητή. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Στέφανος Ζούµπας, επανέλαβαν την παρατήρηση που είχαν καταθέσει και στην 
προηγούµενη σχετική απόφαση της Ο.Ε., ότι η εν λόγω σύµβαση δηλ. πρέπει να καλύπτει 
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το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε να µπορούν να έχουν πρόσβαση στις 
παρεχόµενες υπηρεσίες της Τράπεζας Νοµικών Πληροφοριών «NOMOS», και να 
αξιοποιηθούν από όλα τα Νοµικά Τµήµατα των Π.Ε., ακόµη και αν χρειάζεται µια 
επέκταση στο όποιο οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1351/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.710,99 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση της σύµβασης της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) µε την Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία 
«INTRASOFT INTERNATIONAL SA», για την πρόσβαση στην Τράπεζα Νοµικών 
Πληροφοριών «NOMOS», για το διάστηµα από 01-11-2013 έως 31-10-2014, καθώς και τη 
διάθεση της πίστωσης 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του 
έργου “Μediterranean Life Style” ( Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο 
“MedLS”, προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 
2007-2013, βάσει της αριθµ. 7/1/11-10-2013 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 68 του 
Π.∆. 30/1996 της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία ακυρώθηκε η σχετική αριθµ. 23/972/09-
08-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 
τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, 
συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών 
πράξεων, 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. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013», µεταξύ των οποίων και το έργο ΜedLS. 
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7. Την αριθµ. 10/283/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του έργου του θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και επισυνάφθηκαν στην από 21-03-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και για τις δράσεις που 
αφορούν: Τεχνική και οικονοµική διαχείριση του έργου, συντονισµός επιτροπών και 
συναντήσεων, Λειτουργία Μόνιµου Γραφείου Τύπου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 
Υποστήριξη στην υλοποίηση της έρευνας σε σχολεία (field analysis), Υποστήριξη στην 
υλοποίηση της έρευνας σε επιχειρήσεις (desk analysis), Υποστήριξη στη συγγραφή, 
µετάφραση και διανοµή του Εγχειριδίου MedLS, Συµβολή στη συγγραφή, µετάφραση και 
διανοµή σε τοπικό επίπεδο του Οδηγού Μελών του ∆ικτύου ΜedLS και Στελέχωση Γραφείου 
Πληροφόρησης Επιχειρηµατικών και Ευρύτερου Κοινού στην έδρα της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την αριθµ. 15/538/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
µαταιώθηκε ο ανωτέρω ανοιχτός διαγωνισµός της Περιφέρειας Ηπείρου, µετά από υπόδειξη 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, Β) εγκρίθηκε η 
επαναπροκήρυξη του ως άνω διαγωνισµού, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξής του και 
ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και Γ) καταρτίσθηκε η νέα διακήρυξη του έργου του θέµατος, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως επανασυντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και ελέγχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
45661/1982/17-05-2013 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

9. Το από 11-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του 
θέµατος (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 66773/2834/10-07-2013 έγγραφο της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
67048/2499/10-07-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), το οποίο αφορά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, που υποβλήθηκαν στα 
πλαίσια του διαγωνισµού. 

10. Το από 30-07-2013 Υπόµνηµα της εταιρείας PlanTech Ε.Π.Ε., που υποβλήθηκε προς την 
Οικονοµική Επιτροπή, µε Θέµα: «∆ιαγωνισµός για το έργο “Μediterranean Life Style”» 
{έγγραφο συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74046/2809/30-09-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε. (συσχετισµένο µε το αριθµ. πρωτ. εισ. 67048/2499/10-07-2013)}. 

11. Την αριθµ. 23/972/09-08-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναπέµφθηκε στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, ο φάκελος 
της υπόθεσης (Πρακτικό Ι/18-06-2013 της Ε.∆. και το υποβληθέν στην Οικονοµική Επιτροπή, 
από 30-07-2013 Υπόµνηµα της εταιρείας PlanTech Ε.Π.Ε.), για τη σύνταξη σχετικού 
Πρακτικού, µε την αξιολόγηση και της προσφοράς της εταιρείας PlanTech Ε.Π.Ε., επειδή 
έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση µη πληρότητας του ποιοτικού κριτηρίου τεχνικής και 
επαγγελµατικής επάρκειας για την εταιρεία PlanTech Ε.Π.Ε., συµµετέχουσα στον ως άνω 
διαγωνισµό εταιρεία, η οποία πληροί το ως άνω ποιοτικό κριτήριο, σύµφωνα µε τη διακήρυξη 
του διαγωνισµού και ειδικότερα ως προς την εµπειρία των 2/3 του αριθµού των µελών της 
οµάδας έργου. 

12. Το αριθµ. 7/2013 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.∆. 30/1196 της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στο οποίο περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 1/11-10-2013 απόφασή της (διαβιβάσθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 36/16-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 105509/4094/25-10-
2013 στον φάκελο 1/2013 Προσφυγών), σύµφωνα µε την οποία, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή και επειδή έκρινε ότι η αριθµ. 23/972/09-08-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής είναι µη νόµιµη και πρέπει να ακυρωθεί, επειδή κατά τη λήψη της 
διαπιστώθηκε παράβαση νόµου, και παραβίαση ουσιώδους τύπου της σχετικής διαδικασίας, η 
Επιτροπή του άρθρου 68 του Π.∆. 30/1996 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
«… ∆έχεται την από 19-9-2013 ασκηθείσα προσφυγή της ∆/νσης ∆ιοίκησης (Τµήµα Προσωπικού) της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. Ακυρώνει της υπ’ αριθµ. 23/972/9-8-2013 
(θέµα 16ο) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε τον ανοιχτό 
διαγωνισµό για την ανάδειξη συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου «Μεσογειακός Τρόπος 
Ζωής» κα διακριτικό τίτλο «MedLS». …...».  

13. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και  
Ζούµπας Στέφανος, σηµείωσαν τα εξής: «Συµφωνούµε µε την έγκριση του Πρακτικού Ι/2013 
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της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, όπως άλλωστε είχαµε εισηγηθεί και στην αριθµ. 
23/972/09-08-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής».  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1352/04-11-2013) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου “Μediterranean 
Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό τίτλο “MedLS”, προϋπολογισµού € 
44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN 
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 2007-2013,  

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 

σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση των προσφορών 
και την µονογραφή των φακέλων των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών των εταιρειών που 
υπέβαλαν προσφορές, ήτοι των: α) «STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», β) «ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και γ) «PLANTECH Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».  

Στη συνέχεια προχώρησε στον έλεγχο των φακέλων των τεχνικών προσφορών, και χαρακτήρισε 
την προσφορά της εταιρείας «PLANTECH Ε.Π.Ε.»  ως απορριπτέα εφόσον δεν πληροί το ποιοτικό 
κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας, κριτήριο που σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.1 
της διακήρυξης, η έλλειψή του επισύρει την ποινή αποκλεισµού από την διαδικασία του 
διαγωνισµού. 

Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των αποδεκτών τεχνικών 
προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η προκήρυξη του έργου και συνέταξε 
τον σχετικό πίνακα. 

− Σύµφωνα µε το ανωτέρω, Πρακτικό Ι/2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, στον ανοιχτό 
διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου “Μediterranean Life Style” (Μεσογειακός Τρόπος Ζωής) και διακριτικό 
τίτλο “MedLS”, προϋπολογισµού € 44.586,14 µε ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE – ITALY 
2007-2013, 

και στο επόµενο στάδιο αυτού που αφορά στον έλεγχο των φακέλων των οικονοµικών 
προσφορών,  

Α) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των διαγωνιζοµένων: α) της εταιρείας «STRATIS 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», µε συνολική βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς: 100 και β) της εταιρείας «ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», », µε συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς: 104 και  

Β) απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «PLANTECH Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 
επισυναπτόµενο  στην παρούσα απόφαση Πρακτικό Ι/2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
εφόσον δεν πληροί το ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας, κριτήριο που 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.1 της διακήρυξης, η έλλειψή του επισύρει την ποινή αποκλεισµού 
από την διαδικασία του διαγωνισµού. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
     Της συνεδριάσεως της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάδειξη συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου 
“Mediterranean Life Style (MedLS: Μεσογειακός Τρόπος Ζωής)”, προϋπολογισµού 
δαπάνης Σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και δεκατέσσερα 
λεπτά (44.586,14 ΕΥΡΩ), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά. Το έργο συγχρηµατοδοτείται, σε 
ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 25% 
από εθνικούς πόρους. 

 (Αριθµός διακήρυξης: 47776/2037/22-5-2013) 

 

Στα Ιωάννινα  την 11η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία συγκροτήθηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 10/283/26-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι: 

1. Βασδέκης Ευστάθιος, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων και Πρόεδρος της Επιτροπής, 

2. Βλάχου Ελένη, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και  

3. Τσέντζου Παρασκευή, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι: 

1. Κα Ντούµα Έρρικα, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, που συµµετέχει στο διαγωνισµό, 

2. Κος Κορµπής Σταύρος, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας PLANTECH Ε.Π.Ε. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, που συµµετέχει στο διαγωνισµό, 

3. Κα Τριάντου Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Αναθέτουσας Αρχής και 

4. Κα Μαυριά Αλεξάνδρα, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

Η επιτροπή έως και τις 11/06/2013 και ώρα 11:00 π.µ καταληκτική ηµέρα και ώρα 
υποβολής προσφορών δέχτηκε τις προσφορές των :  

1. STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2. ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3. PLANTECH Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Που στο εξής θα αναφέρονται ως: 

Α/Α Λεκτικό 
Αναφοράς Επωνυµία  

1 Π1 STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

2 Π2 ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3 Π3 PLANTECH Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγιση των προσφορών και την µονογραφή των φακέλων των υποβαλλόµενων 
δικαιολογητικών.  

Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου την εποµένη ηµέρα στον ίδιο 
χώρο για την αποσφράγιση, την αξιολόγηση και την βαθµολόγηση  των τεχνικών προσφορών. 

Στα Ιωάννινα  την 12η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, συνήλθε σε συνέχεια της διακοπείσας 
συνεδρίασης. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι: 

1. Κα Τριάντου Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Αναθέτουσας Αρχής και 

2. Κος Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

      Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής τέθηκαν τρία θέµατα. 

1. Αποσφράγιση και µονογραφή κατά φύλλο των τεχνικών προσφορών. 

2. Έλεγχος των βιογραφικών σηµειωµάτων. 

3. ∆ιευκρινίσεις από τον κ. ∆ηµήτριο Σιώλο, Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου αναφορικά µε το θέµα του γνησίου υπογραφής των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων 
και λοιπών θεµάτων που προέκυψαν. 

Θέµα 1ο  

Η επιτροπή παρέλαβε από την υπηρεσία  τους φακέλους των τεχνικών προσφορών και 
αφού τους αποσφράγισε προέβη στη µονογραφή των φύλλων των υποβληθέντων τεχνικών 
προσφορών.   

Θέµα 2ο  

    Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των βιογραφικών σηµειωµάτων διαπιστώνοντας τα 
ακόλουθα: 

Η προσφορά  Π3 (τρία): 

• ∆εν πληροί το ποιοτικό κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας και ειδικότερα 
στην παράγραφο 2.1.1 της διακήρυξης όπου αναφέρεται ρητά η τεκµηρίωση µε διετή 
(2) τουλάχιστον εµπειρία των 2/3 του αριθµού των µελών της Οµάδας Έργου, ήτοι 
οχτώ (8) ατόµων (Η Οµάδα Έργου της προσφοράς Π3 αποτελείται από δώδεκα (12) 
άτοµα, οπότε τα 2/3 των µελών της αφορούν οχτώ (8) άτοµα). 

Θέµα 3ο  

      Σύµφωνα µε την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε ΦΕΚ 237/5-12-2012, περί 
Ρυθµίσεων για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ (άρθρο 3, παρ. 5): 

 «Η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν 
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, 
ακόµα και εάν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» 

Λαµβάνοντας αυτό υπόψη, η επιτροπή λαµβάνει ως έγκυρες τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που δεν 
περιλαµβάνουν το γνήσιο υπογραφής. 

Μετά την εξέταση των παραπάνω θεµάτων, η επιτροπή: 

α) χαρακτηρίζει την προσφορά Π3 (τρία) ως απορριπτέα εφόσον δεν πληροί το ποιοτικό 
κριτήριο τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας, κριτήριο που σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.1.1 της διακήρυξης η έλλειψή του επισύρει την ποινή αποκλεισµού από την διαδικασία του 
διαγωνισµού, 
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β) κάνει αποδεκτές τις προσφορές Π1 (ένα) και Π2 (δύο). 

Ακολούθως, η επιτροπή  παρέδωσε τους φακέλους των προσφορών στην υπηρεσία προς 
φύλαξη και αποφάσισε να συνέλθει εκ νέου για την αξιολόγηση και την βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών . 

Στα Ιωάννινα  την 18η Ιουνίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.µ. στο κτίριο της 
Περιφέρειας Ηπείρου Πλ. Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, συνήλθε σε συνέχεια της διακοπείσας 
συνεδρίασης. 

Επίσης παρευρέθηκαν οι: 

1. Κα Τριάντου Σοφία, υπάλληλος του Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων 
της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Αναθέτουσας Αρχής και 

2. Κος Χάµος Νικόλαος, υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

       Κατά τη συνεδρίαση, η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των 
αποδεκτών τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζει η 
προκήρυξη του έργου.  

Ο πίνακας βαθµολογίας που προέκυψε έχει ως εξής: 

Πίνακας 1. Βαθµολογία Προσφορών 

Το παρόν πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης θα διαβιβαστεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
του διαγωνισµού για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΑΣ∆ΕΚΗΣ ΕΥΑΣΤΑΘΙΟΣ                                ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΣΕΝΤΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

% 

Π1 Π2 

Α 
Μεθοδολογία και Τεχνικές υλοποίησης 
του έργου 

70 70 70 

Α1 
Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις 
φάσης υλοποίησης 

30 30 30 

Α2 Αντίληψη και κάλυψη των απαιτήσεων 20 20 20 
Α3 ∆ιαχείριση και Τεχνική υποστήριξη 20 20 20 
Β Οργάνωση και ∆ιοίκηση του έργου 30 30 34 

Β1 
Οργάνωση, υποστήριξη και συνοχή των 
εργασιών του έργου 

10 10 10 

Β2 
Επάρκεια, δοµή και λειτουργία του 
οργανωτικού σχήµατος 

10 10 11 

Β3 
Πληρότητα και συµπληρωµατικότητα της 
Οµάδας Έργου 

10 10 13 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 100 104 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του υποέργου της ΣΑΕΠ030 Περιφέρειας 
Ηπείρου «Προµήθεια υλικών συντήρησης χώρων αρµοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ. 
  
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 105483/4264/25-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε διάθεση πιστώσεως, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 
Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ03000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου», για την εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών 
συντήρησης χώρων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου». 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 107645/8640/01-
11-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107667/4205/01-11-2013 στον φάκελο 
14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την «…..έγκριση της 
διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, από τον ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Προµήθεια υλικών συντήρησης χώρων αρµοδιότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού 24.000,00 €, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ03000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο 
ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 105483/4264/25-10-2013 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου. ….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ιωάννου Αθηνά, τόνισαν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις των 
εκπρόσωπων της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για τις απευθείας αναθέσεις, 
όπως έχουν διατυπωθεί σε προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. Ειδικά επί του 
συγκεκριµένου θέµατος, συµφωνούµε, λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών και του 
"επείγοντος" του έργου, ενόψει του επερχόµενου χειµώνα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1353/04-11-2013)  

− Εγκρίνει την ανάθεση στον ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ, της εκτέλεσης του υποέργου 
«Προµήθεια υλικών συντήρησης χώρων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 24.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 
2010ΕΠ03000014), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 
Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός) 
που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτεται στην 
ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 107645/8640/01-11-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε τον ως άνω προµηθευτή, για την «Προµήθεια 
υλικών συντήρησης χώρων αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» στο ποσό των € 24.000,00 
µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ03000014), 
µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου». 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 15-10-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης 
της 16ης επαρχιακής οδού στις θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, Ράµια, Σγάρα και 
Άγναντα», προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
7/2013.  

6. Την αριθµ. 27/1144/23-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2547/19-09-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2546/19-09-2013  απόφαση του 
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∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2879/24-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 104808/4073/24-10-2013 στον 
φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 22-10-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε», 
που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πενήντα επί τοις εκατό (50,00 %) 
και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 27.014,78 €, µε 
απρόβλεπτα 31.067,00 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 39.000,00 €.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1354/04-11-2013) 

− Την έγκριση του από 22-10-2013 Πρακτικού, της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 15-10-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού στις 
θέσεις: Ανεµορράχη, ∆ίστρατο, Φτέρη, Ράµια, Σγάρα και Άγναντα», προϋπολογισµού € 
78.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε», που είναι ο απόλυτος 
µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πενήντα επί τοις εκατό (50,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 27.014,78 €, µε απρόβλεπτα 31.067,00 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 39.000,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και 
η προσφορά του µειοδότη (50%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 22-10-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση – βελτίωση 
βατότητας παράκαµψης ΕΟ Άρτας – Τρικάλων προς Άγιο Χαράλαµπο λόγω καιρικών 
φαινοµένων», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
7/2013.  

6. Την αριθµ. 23/998/09-08-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2172/08-08-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2056/05-08-2013  απόφαση του 
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∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2928/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 109194/4244/2013 στον 
φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 29-10-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που είναι 
ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 12.447,01 €, µε 
απρόβλεπτα 14.314,06 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 17.700,00 €.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1355/04-11-2013) 

− Την έγκριση του από 29-10-2013 Πρακτικού, της Επιτροπής ∆ιενέργειας της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 22-10-2013, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση – βελτίωση βατότητας παράκαµψης ΕΟ 
Άρτας – Τρικάλων προς Άγιο Χαράλαµπο λόγω καιρικών φαινοµένων», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», που είναι ο απόλυτος 
µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα ένα επί τοις εκατό (41,00 %) και προσφερόµενο 
ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 12.447,01 €, µε απρόβλεπτα 14.314,06 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 17.700,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Λ. ΒΕΡΛΕΚΗΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ», 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 (41%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά 
του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», 
αναδόχου Αικατερίνης Αλυµάρα Ε∆Ε, µέχρι την 29-11-2013.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2877/25-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 105525/4096/25-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 23-10-2013 αίτηση της αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 29/11/2013, για την ολοκλήρωση 
των υπολειπόµενων εργασιών. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …  Η  
σύµβαση υπογράφηκε την 29/04/2013 και η συµβατική προθεσµία έληξε την 29/07/2013. 
Με τις αριθµ. 23/977/09-08-2013 και 28/1205/04-10-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, δόθηκε παράταση προθεσµίας µέχρι  29/09/2013 και 
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29/10/2013 αντίστοιχα. Η Υπηρεσία µας συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 29/11/2013 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1356/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αντιπληµµυρικά έργα περιοχής Συκιών», αναδόχου Αικατερίνης Αλυµάρα Ε∆Ε, µέχρι 
την 29-11-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόµου Ρετσιανών - Καστανιάς», 
αναδόχου Γρηγόριου Ματσούκα, Ε∆Ε, µέχρι την 30-04-2014.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2686/25-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 106419/4109/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 04-10-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30-04-2014, λόγω του χρόνου που 
απαιτείται για την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και των 
επιµετρήσεων, καθώς και λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης του προγράµµατος ΚΑΠ 2013. 
Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: «…Η σύµβαση υπογράφηκε την 06.09.2012 
και η συµβατική προθεσµία έληξε την 30.06.2013. Με την αριθµ. 18/719/21.06.2013 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι 31.10.2013. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 100 
% των χωµατουργικών, το 100 % των τεχνικών, το 100% της οδοστρωσίας και το 100% των 
ασφαλτικών και αποµένουν οι εργασίες της σήµανσης – ασφάλισης. Η Υπηρεσία µας 
συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως µέχρι 30.04.2014 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του 
αναδόχου και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1357/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση του δρόµου Ρετσιανών - Καστανιάς», αναδόχου Γρηγόριου Ματσούκα, 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-04-2014, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 τροποποίησης της µελέτης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Π.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 30/935/11-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 3749/10-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και βάσει του αριθµ. πρωτ. 
1043/27-09-2011 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Αλιεία» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, µε το οποίο διατυπώνεται 
σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία µε την οποία 
θα προκηρυχθεί η ως άνω Πράξη, σύµφωνα µε τα οικονοµικά και λοιπά τεύχη (Τεχνική 
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Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της 
αναπροσαρµοσµένης µελέτης του έργου, όπως αυτά αναπροσαρµόσθηκαν βάσει των 
παρατηρήσεων που έθεσε η ΕΥ∆ Ε.Π. «Αλιεία», ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν από τη 
∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας και εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 2599/22-09-2011 απόφαση του ∆/ντή 
ΤΕ Άρτας. 

7. Την αριθµ. 34/1025/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρ. 26 του Ν.4024/2011. 

8. Την αριθµ. 37/1142/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 06-12-2011 Πρακτικό µε το από 13-12-2011 Παράρτηµα που το 
συνόδευε, της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 06-12-2011 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην 
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», η οποία 
προσέφερε έκπτωση τριάντα πέντε και σαράντα έξι εκατοστά επί τοις εκατό (35,46 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 883.108,21 €, και 
συνολική δαπάνη µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 1.258.553,77 €. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2889/29-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο 106334/4107/30-10-2013 στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

«…. Με την Αριθ. Πρωτ. 2171/01.02.2011 απόφαση Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, 
Νήσων & Αλιείας εντάχθηκε στο ΕΠ «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013» η κατασκευή του έργου 
«Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας». Το έργο δηµοπρατήθηκε την 06.12.2011 και µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» µε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση τριάντα πέντε και σαράντα έξι εκατοστά επί τοις εκατό (35,46 %). Η 
σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία, ποσού 1.023.214,45 € χωρίς το ΦΠΑ, υπογράφηκε την 
12.03.2012. 

Το ποσοστό του έργου που έχει κατασκευαστεί ανέρχεται στο 55% περίπου. 

Σας υποβάλλουµε: α) το από 11.07.2013 έγγραφο του αναδόχου µε τις προτεινόµενες 
τροποποιήσεις της µελέτης, β) το µε Αριθ. Πρωτ. 1844/16.07.2013 έγγραφο ∆ΤΕΠΕ Άρτας, γ) 
το από 06.09.2013 έγγραφο του κ. Κων/νου Μουτζούρη, µελετητή του έργου, δ) την Αρ. 
Πρωτ. 2393/10.09.2013 πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ε) την µε αριθ. 
6/268/26.09.2013 (θέµα 40ο) γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου και στ) το µε Αρ. Πρωτ. 1670/24.10.2013 έγγραφο Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης ΕΠ Αλιείας. 

Η Υπηρεσία µας εισηγείται η κατασκευή του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», 
αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» να γίνει σύµφωνα µε τις 
προτεινόµενες, από τον ανάδοχο, τροποποιήσεις της µελέτης, διότι σύµφωνα µε τον µελετητή: 

1. Η αύξηση του µήκους του αντιπροσαµµωτικού προβόλου βελτιώνει την προστασία της 
λιµενολεκάνης από την συσσώρευση άµµου από τις αντίστοιχες διευθύνσεις, και η µείωση του 
µήκους του άλλου έργου θα διευκολύνει την είσοδο των σκαφών στο λιµένα, και 

2. (α) Η αύξηση στις ποσότητες της συσσωρευµένης άµµου µπορεί να αντιµετωπισθεί µε 
τακτικότερες βυθοκορήσεις και (β) Είναι πάντοτε δυνατή η ολοκλήρωση του κατά 15,00 m 
µειωµένου µήκους του προσήνεµου µόλου, εφόσον κριθεί µελλοντικώς απαραίτητο. 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε για την έγκρισή σας σχετικά µε την υποβληθείσα, 
από τον ανάδοχο, τροποποιηµένη µελέτη του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
45, παρ. 2 του Ν. 3669/2008, που αφορά: 

α) την µείωση του µήκους του προσήνεµου µόλου κατά 15,00 m, και  
β) την αύξηση του µήκους του υπήνεµου µόλου κατά 25,00 m. . …..». 
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Α) Στην ως άνω αναφερόµενη, αριθµ. πρωτ. οικ. 2393/10.09.2013 πρόταση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«…… Η  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου 
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το άρθρο 45, παρ.2 του Ν 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας 
κατασκευής δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α’ 116/18.06.2008), όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 
4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/10.04.2012). 

2. Τα συµβατικά τεύχη του παραπάνω έργου. 

3. Τις τροποποιήσεις της µελέτης του έργου που προτείνονται από τον κ. Κων/νο Καµπόλη, 
νόµιµο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, µε το από 11.07.2013 έγγραφό του και τα 
συνηµµένα αυτού: α) Τεχνική Περιγραφή, β) Υπολογισµό κόστους εργασιών για την 
µείωση του µήκους του προσήνεµου µόλου κατά 15,00 m, γ) Υπολογισµό κόστους 
εργασιών για την αύξηση του µήκους του υπήνεµου µόλου κατά 25,00 m και δ) 
Οριζοντιογραφία των προτεινόµενων έργων, ύστερα από αίτηµα των ψαράδων. 

4. Το µε Αριθ. Πρωτ. 1844/16.07.2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας προς 
τον κ. Κων/νο Μουτζούρη, µελετητή του έργου, µε το οποίο ζητείται η γνώµη του σχετικά 
µε τις τροποποιήσεις της µελέτης που προτείνονται από τον ανάδοχο. 

5. Το από 06.09.2013 έγγραφο του µελετητή κ. Κων/νου Μουτζούρη, στο οποίο αναφέρει 
ότι: Α) «Η αύξηση του µήκους του αντιπροσαµµωτικού προβόλου αναµφισβητήτως θα 
βελτιώσει την προστασία της λιµενολεκάνης από την συσσώρευση άµµου από τις αντίστοιχες 
διευθύνσεις. Η µείωση του µήκους του άλλου έργου θα αυξήσει τις ποσότητες 
συσσωρευµένης άµµου από τις αντίστοιχες διευθύνσεις, όµως θα βοηθήσει την είσοδο των 
σκαφών στο λιµένα» και Β) «Συµφωνούµε µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις των έργων 
δεδοµένου ότι: (α) Η αύξηση στις ποσότητες της συσσωρευµένης άµµου µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µε τακτικότερες βυθοκορήσεις και (β) Είναι πάντοτε δυνατή η ολοκλήρωση 
του κατά 15,00 m µειωµένου µήκους του προσήνεµου µόλου, εφόσον κριθεί µελλοντικώς 
απαραίτητο». 

Π ρ ο τ ε ί ν ε ι  

Η κατασκευή του έργου «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ» να γίνει σύµφωνα µε τις προτεινόµενες, από τον 
ανάδοχο, τροποποιήσεις της µελέτης, διότι σύµφωνα µε τον µελετητή: 

1. Η αύξηση του µήκους του αντιπροσαµµωτικού προβόλου βελτιώνει την προστασία της 
λιµενολεκάνης από την συσσώρευση άµµου από τις αντίστοιχες διευθύνσεις, και η µείωση 
του µήκους του άλλου έργου θα διευκολύνει την είσοδο των σκαφών στο λιµένα, και 

2. (α) Η αύξηση στις ποσότητες της συσσωρευµένης άµµου µπορεί να αντιµετωπισθεί µε 
τακτικότερες βυθοκορήσεις και (β) Είναι πάντοτε δυνατή η ολοκλήρωση του κατά 15,00 m 
µειωµένου µήκους του προσήνεµου µόλου, εφόσον κριθεί µελλοντικώς απαραίτητο.  
……».  

Β) Στην ως άνω αναφερόµενη, αριθµ. 6/268/26.09.2013 (θέµα 40ο) γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, αναφέρονται επί λέξει τα 
εξής: 

«……      Γνωµοδοτεί οµόφωνα 
(Γνωµοδότηση 6/268/26-9-2013) 

Για την έγκριση της τροποποίηση της µελέτης για την κατασκευή του έργου: «Αλιευτικό 
Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., 
σύµφωνα µε την πρόταση του µελετητή κ. Κ. Μουτζούρη και την εισήγηση της Υπηρεσίας 
(∆.Τ.Ε. Π.Ε. Άρτας), καθ’ όσον: 
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Η τροποποίηση και συγκεκριµένα αύξηση του µήκους κατά 25m του αντιπροσαµµωτικού 
προβόλου Η.Θ. (συνηµµένο σχέδιο) και η µείωση του µήκους κατά 15m του δεύτερου καθέτου 
τµήµατος ∆Ζ της επεκτάσεως του προσήνεµου µόλου, βελτιώνουν την προστασία της 
λιµενολεκάνης από τη συσσώρευση άµµου και βοηθάει την είσοδο των σκαφών στο λιµένα, 
µετά και από τη σύµφωνη γνώµη και του µελετητή …. ». 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1358/04-11-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της µελέτης για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Α.Ε.», όπως υποβλήθηκε από την ανάδοχο και βάσει των προτεινόµενων από τον µελετητή 
τροποποιήσεις, σύµφωνα και µε την οµόφωνη, αριθµ. 6/268/26.09.2013 (θέµα 40ο) 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αφορά:  

α) στην µείωση του µήκους του προσήνεµου µόλου κατά 15,00 m, και  

β) στην αύξηση του µήκους του υπήνεµου µόλου κατά 25,00 m, 

διότι σύµφωνα µε τον µελετητή: 

1. Η αύξηση του µήκους του αντιπροσαµµωτικού προβόλου βελτιώνει την προστασία της 
λιµενολεκάνης από την συσσώρευση άµµου από τις αντίστοιχες διευθύνσεις, και η µείωση 
του µήκους του άλλου έργου θα διευκολύνει την είσοδο των σκαφών στο λιµένα, και 

2. (α) Η αύξηση στις ποσότητες της συσσωρευµένης άµµου µπορεί να αντιµετωπισθεί µε 
τακτικότερες βυθοκορήσεις και (β) Είναι πάντοτε δυνατή η ολοκλήρωση του κατά 15,00 m 
µειωµένου µήκους του προσήνεµου µόλου, εφόσον κριθεί µελλοντικώς απαραίτητο.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 

Α) Έγκριση λύσης της από 09-10-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της 
εταιρείας «EPIRUSNET O.E.», προµηθεύτριας εξοπλισµού (φορητού Η/Υ) για την 
υποστήριξη της διαχείρισης του έργου BioGAIA, βάσει του Πρακτικού Ι/23-10-2013 της 
Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης της σύµβασης και Β) Έγκριση επανάληψης 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Π.Ε. Άρτας, για την προµήθεια 
εξοπλισµού για το έργο: «BioGAIA – Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την 
προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και 
βιοµηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του προγράµµατος INTERREG 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 1.695,00 µε ΦΠΑ, µε τροποποίηση των 
όρων των τεχνικών προδιαγραφών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την  αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί  
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα µεταξύ των οποίων 
και το εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση έργο του διµερούς διασυνοριακού Προγράµµατος 
ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ µε τίτλο «BioGAIA» “Development of sustainable biogas strategies for 
integrated agroindustrial waste management”. 

7. Την  αριθµ. 25/1082/04-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και οι όροι της, για την 
προµήθεια εξοπλισµού, προϋπολογισµού € 1.695,00 µε ΦΠΑ για το έργο: «Ανάπτυξη 
Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων "Development of sustainable 
biogas strategies for integrated agro industrial waste management" και ακρωνύµιο 
BioGAIA», που είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, 
Άξονας 3, Μέτρο 3.2 και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος. 

8. Την  αριθµ. 27/1150/23-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/10-09-2013 της Επιτροπής διενέργειας της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του θέµατος, βάσει του οποίου κατακυρώθηκαν τα 
αποτελέσµατά της στην εταιρεία «EPIRUSNET Ο.Ε.», έναντι του συνολικού ποσού των € 
1.690,00 µε ΦΠΑ και εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µε την µειοδότρια εταιρεία, για την 
προµήθεια ενός (1) φορητού Η/Υ για το έργο BioGAIA. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 106640/716/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 106800/4122/31-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

«…. Με την υπ’ αριθµόν 27/1150/23-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου είχε κατακυρωθεί στην εταιρία «EPIRUSNET O.E.» η προµήθεια 
Η/Υ στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθµ. οικ. 85826/577/05-09-
13 του έργου BioGAIA. 
Στις 09-10-13  υπεγράφη σύµβαση µε τον Ανάδοχο, το αντικείµενο της οποίας αφορούσε 
τη προµήθεια εξοπλισµού (έναν φορητό Η/Υ) για την υποστήριξη της διαχείρισης του 
έργου.  
Η Επιτροπή Παραλαβής η οποία συνήλθε στις 23-10-13 για τη παραλαβή της εν λόγω 
προµήθειας διαπίστωσε ότι ο Η/Υ δεν τηρούσε τις γενικές απαιτήσεις και τεχνικές 
προδιαγραφές της σύµβασης και δεν ήταν σύµφωνη µε την τεχνική προσφορά του 
Αναδόχου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος δήλωσε στην Επιτροπή Παραλαβής ότι δεν µπορεί να 
εκπληρώσει τους όρους της σύµβασης. Για τους ανωτέρω λόγους η Επιτροπή δεν 
προχώρησε στην οριστική παραλαβή της προµήθειας και δεν έκανε αποδεκτό το 
παραδοτέο, κηρύσσοντας τον Ανάδοχο έκπτωτο βάσει του άρθρου 34 του Π.∆. 118/07.  
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Παραλαβής και τη λύση της 
σύµβασης δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις 
καθώς και την επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τροποποίηση 
των όρων των τεχνικών προδιαγραφών.». 

Στην εισήγηση επισυνάπτεται  Α) το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής της Σύµβασης, Β) 
Σχέδιο λύσης της σύµβασης και Γ) Σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Στο ως άνω Πρακτικό Ι/23-10-2013 της Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης της 
Σύµβασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
Της Επιτροπής Παραλαβής/Παρακολούθησης της σύµβασης που αφορά: "Την 
προµήθεια εξοπλισµού για την διαχείριση του έργου" του έργου «Ανάπτυξη βιώσιµων 
στρατηγικών για την προώθηση του βιοαερίου µε στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση 
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των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων - BioGAIA» στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG «Ελλάδα-Ιταλία 2007-
2013»". 

 
 Στην Άρτα σήµερα 23-10-2013 και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλ.Εθνικής Αντίστασης) η Επιτροπή 
Παραλαβής/Παρακολούθησης συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών που 
συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 5/100/05-02-2013 της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου και η οποία αποτελείται από τους: 

1. Τζουµάκα Κων/νο, Πρόεδρο, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας 

2. Κατέρο ∆ηµήτριο,  µέλος,  υπάλληλος του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Άρτας 
3. Μπασιούκα Κων/νιά, µέλος, υπάλληλος του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. 

Άρτας  
για την παραλαβή της προµήθειας του εξοπλισµού (Η/Υ), όπως προβλέπεται στην από 

09-10-2013 σύµβαση ανάθεσης του έργου ανάµεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου (Αναθέτουσα 
Αρχή) και την EPIRUSNET O.E. (Ανάδοχος) λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές 
που πρέπει να πληροί ο Η/Υ. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την τεχνική προσφορά του Αναδόχου και την από 09-
10-2013 σύµβαση ανάθεσης του έργου και συγκεκριµένα τις γενικές απαιτήσεις και τεχνικές 
προδιαγραφές, εξέτασε τον εξοπλισµό και παρατήρησε τα εξής: 

• Όσον αφορά την χωρητικότητα της µονάδας του σκληρού δίσκου ο Η/Υ είχε 
χωρητικότητα 500 GB και δεν πληρούσε τις προδιαγραφές της σύµβασης η οποία 
απαιτούσε να είναι χωρητικότητας 750 GB. 

•  Το µέγεθος της κεντρικής µνήµης του Η/Υ ήταν 4 GB και δεν πληρούσε τις 
προδιαγραφές της σύµβασης η οποία απαιτούσε να είναι 8 GB. 

Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και τα αναφερόµενα 
στη σύµβαση και συγκεκριµένα: "Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να 
διαπραγµατευθούν καλόπιστα την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας η οποία τυχόν 
θα προκύψει σχετικά µε την παρούσα Σύµβαση, µετά από έγγραφη ειδοποίηση έκαστου.." 
εξέτασε µε τον Ανάδοχο το ενδεχόµενο παράτασης ώστε να µπορέσει να παραδώσει τα 
οριζόµενα στη σύµβαση. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι δεν µπορεί να εκπληρώσει τους όρους της 
σύµβασης. 

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή δεν προχώρησε στην οριστική παραλαβή της 
προµήθειας και δεν έκανε αποδεκτό το παραδοτέο, κηρύσσοντας τον Ανάδοχο έκπτωτο και 
εισηγείται τη λύση της σύµβασης δεδοµένου ότι ο Ανάδοχος δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις. 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής. 

                                                                                 Άρτα    23/10/2013 
                                                                                  Η Επιτροπή 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1359/04-11-2013) 

Α. Λύση της Σύµβασης 

Εγκρίνει τη λύση της από 09-10-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της εταιρείας 
«EPIRUSNET O.E.», προµηθεύτριας εξοπλισµού (φορητού Η/Υ) για την υποστήριξη της 
διαχείρισης του έργου «Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε 
στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων, και 
ακρωνύµιο BioGAIA», σύµφωνα µε το Πρακτικό Ι/23-10-2013 της Επιτροπής 
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Παραλαβής/Παρακολούθησης της Σύµβασης και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
σ’ αυτό  (ανωτέρω υπό στ. 9), και συγκεκριµένα επειδή η Επιτροπή δεν προχώρησε στην 
οριστική παραλαβή της προµήθειας και δεν έκανε αποδεκτό το παραδοτέο, κηρύσσοντας 
έκπτωτο τον Ανάδοχο.  

Β. Επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης 

Εγκρίνει την επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης, µε τροποποίηση των όρων των τεχνικών 
προδιαγραφών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, για την προµήθεια εξοπλισµού, προϋπολογισµού € 1.695,00 µε ΦΠΑ για το έργο: 
«Ανάπτυξη Βιώσιµων Στρατηγικών για την προώθηση του Βιοαερίου µε στόχο την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των αγροτικών και βιοµηχανικών αποβλήτων "Development of 
sustainable biogas strategies for integrated agro industrial waste management" και ακρωνύµιο 
BioGAIA», που είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, 
Άξονας 3, Μέτρο 3.2 και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος και  

Εγκρίνει τους όρους της επαναληπτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε 
τροποποίηση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών της αρχικής πρόσκλησης, όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω (υπό στ. 9) αριθµ. πρωτ. 
106640/716/30-10-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, για την 
προµήθεια εξοπλισµού, ήτοι έναν (1) φορητό Η/Υ, προϋπολογισµού € 1.695,00 µε ΦΠΑ, που 
αφορά σε κονδύλιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου BioGAIA BioGAIA και 
συγκεκριµένα την επιλέξιµη κατηγορία δαπάνης «∆ιαχείριση έργου», ενώ η πληρωµή του 
προµηθευτή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και συγκεκριµένα την επιλέξιµη 
κατηγορία δαπάνης «1.2 Project management – ∆ιαχείριση έργου» και αναλυτικότερα τις 
πιστώσεις του έργου µε ΚΑ 2012ΕΠ31880043 «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου του 
προγράµµατος INTERREG 2007-2013 ¨ BioGAIA ¨ Περιφέρεια 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

   7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή µονάδων εγκαταστάσεων του 
έργου πυροπροστασίας του Νοµού Άρτας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 105107/706/24-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105127/4089/24-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «...Παρακαλούµε να εγκρίνετε δαπάνη 800 € 
πλέον 23% ΦΠΑ (συνολική δαπάνη 984 €) για την συντήρηση και επισκευή µονάδων 
εγκαταστάσεων του έργου πυροπροστασίας του Νοµού Άρτας. Η δαπάνη θα είναι υπέρ της 
εταιρίας «Επικοινωνία ΕΠΕ» και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της περιφέρειας Ηπείρου 
(Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0851).…». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1360/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 984,00 µε ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού Περιφέρειας Ηπείρου ( Π.Ε. Άρτας) 
έτους 2013, Φορέας 072 ΚΑΕ 0851, για την συντήρηση και επισκευή µονάδων 
εγκαταστάσεων του έργου πυροπροστασίας του Νοµού Άρτας. 
.................................................................................................................................................. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων της διακήρυξής του, 
για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2014, προϋπολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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. 4381/31-10-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107349/4202/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισµού και τη σύνταξη των όρων της διακήρυξης, το σχέδιο της οποίας 
επισυνάπτεται στην εισήγηση, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων 
και µηχανηµάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2014  
προϋπολογισµού 15.000,00 € µε Φ.Π.Α. σε βάρος του φορέα 072, ΚΑΕ 0899. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1361/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού –  
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο, για 
την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2014, συνολικού προϋπολογισµού € 15.000,00 
µε ΦΠΑ, σε βάρος του Φορέα 072 ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας και  

Καταρτίζει τη διακήρυξη του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2014, µε τα Παραρτήµατά της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: 
Ασφαλιστικές Καλύψεις, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Πίνακας Οχηµάτων / ΜΕ προς Ασφάλιση, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Σχέδιο Σύµβασης), και εγκρίνει τους όρους αυτής, όπως συντάχθηκαν από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 4381/31-10-2013 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 

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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, ((υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 4381/31-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107349/4202/30-10-2013 
στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1362/04-11-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε 
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βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της 
παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, βάσει της διαδικασίας 
συλλογής προσφορών που διενήργησαν οι αρµόδιες Υπηρεσίες, καθώς και διάθεση της 
απαιτούµενης, ανά ΚΑΕ, πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριµένων στον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2013, ως εξής:  

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.1699 
Λοιπές 
Προµήθειες 1.000,00 

∆απάνη για προµήθεια σφραγίδων 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας 

ΒΑΡΟΥΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ & 
Λοιπού συναφούς 
εξοπλισµού 

517,00 

∆απάνη για προµήθεια 
ανταλλακτικών  για την επισκευή  
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας  και ενός  µελανιού HP 
78 tricolor για εκτυπωτή deskjet 
940c του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας. 

Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ 
Ο.Ε.  

072.0869 
Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 

1.474,69 

∆απάνη για επισκευή     
φωτοαντιγραφικών  µηχανηµάτων 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Άρτας και καθαρισµός χαλιών -  
µοκετών  της ∆/νσης ∆/κού – 
Οικ/κού & Αγρ. Οικ. και Κτην. της 
Π.Ε. Άρτας 

Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ 
Ο.Ε. & ΜΟΣΙΑΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 2.991,69   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 105245/4169/25-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεµβάσεις για την «Αποκατάσταση αποστραγγιστικής 
τάφρου στα όρια Ν. Θεσπρωτίας προς Τζάρα».     

  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013. 

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, 
για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το 
επιβάλλουν.   
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8. Την αριθ. πρωτ. 105245/4169/25-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. τα οποία εργάσθηκαν από 
24-10-2013 για την «Αποκατάσταση αποστραγγιστικής τάφρου στα όρια Ν. Θεσπρωτίας 
προς Τζάρα», επειδή η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε  σε ετοιµότητα τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό που απαιτούνταν για άµεση παρέµβαση. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
105859/4195/29-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106336/4108/30-10-2013 
στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, της µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε 
χειριστή για την «Αποκατάσταση αποστραγγιστικής τάφρου στα όρια Ν. Θεσπρωτίας 
προς Τζάρα», τα οποία εργάστηκαν από τις 24-10-2013 σύµφωνα µε τη συνηµµένη 
κατάσταση. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν τα εξής: «Παρά την διαφορετική θέση που καταθέτουµε 
ως παράταξη σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. για τις µισθώσεις Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, 
συµφωνούµε σήµερα για την ειδική αυτή περίπτωση, λόγω της αναγκαιότητας της 
επέµβασης, ενόψει και του επερχόµενου χειµώνα». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1363/04-11-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, 
µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, 
όπως αναφέρεται κατωτέρω, εργασιών για επείγουσες επεµβάσεις για την «Αποκατάσταση 
αποστραγγιστικής τάφρου στα όρια Ν. Θεσπρωτίας προς Τζάρα», τα οποία εργάστηκαν από 
24-10-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 105245/4169/25-10-2013 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 
δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό, που απαιτούνταν για την 
άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Λάµπρου Αλκιβιάδης ME 34152 
Όρια Ν. Θεσπρωτίας προς 

Τζάρα 

2 Λάµπρου Αλκιβιάδης ΜΕ 82762 
Όρια Ν. Θεσπρωτίας προς 

Τζάρα 

3 Λάµπρου Αλκιβιάδης ΜΕ 86521 
Όρια Ν. Θεσπρωτίας προς 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Παπαγιάννης 
Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 ανάθεσης υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο (2) 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγµατος του ποταµού Καλαµά της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 24-10-2013 έγγραφο (σε Ορθή Επανάληψη την 04-11-
2013), συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105012/4079/24-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…Με την αριθµ. 51 (από το πρακτικό 
30/2012)απόφασή σας, στην συνεδρίαση σας στις 24-10-2012, εγκρίνατε οµόφωνα την ανάθεση 
υπηρεσιών για την λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο(2) θυροφραγµάτων ασφαλείας 
του τοξωτού φράγµατος του ποταµού Καλαµά για ένα έτος. Σας ενηµερώνω, ότι τα δύο(2) 
τελευταία χρόνια αντιµετωπίστηκαν µε αρκετή  επιτυχία τα όποια πληµµυρικά φαινόµενα είχαµε 
καθ΄όλη την διάρκεια της περιόδου, µε το  άνοιγµα των θυροφραγµάτων ασφαλείας. Επίσης  
επιτεύχθει η οµαλή λειτουργία της όλης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τροφοδοσίας των 
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θυροφραγµάτων ασφαλείας από τον µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό της «ΓΙΤΑΝΗ ΑΕ», όπως και η 
ετήσια συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού των θυροφραγµάτων. Κατόπιν των ανωτέρω 
παρακαλούµε :1ον :  για την προστασία του φράγµατος αλλά και για την αντιµετώπιση 
πληµµυρικών φαινοµένων και για την χρονική περίοδο 2013–2014 (από Οκτώβριο σε Οκτώβριο),  
την εκ νέου έγκριση ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών στον κ. Κασίµη Κοσµά Μηχανολόγο 
Μηχανικό, για το παραπάνω χρονικό διάστηµα, και µε βελτιωµένη προσφορά (επισυνάπτεται η 
προσφορά) για το σύνολο των υπηρεσιών του, για 12 µήνες µε το ποσό των δέκα  χιλιάδων ευρώ  
#10.000 €# χωρίς ΦΠΑ 23% σε βάρος των πιστώσεων ΚΑΠ της ΠΕ Θεσπρωτίας τοµέας ∆ιάφορα 
και α/α 13 µε τίτλο «Λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των θυροφραγµάτων ασφαλείας του 
φράγµατος του ποταµού Καλαµά».  Συνηµµένα σας αποστέλλουµε σχέδιο νέας σύµβασης, όπου 
από την εµπειρία του προηγούµενου έτους έχουν αλλάξει ορισµένα σηµεία και έχει επικεντρωθεί 
σε συγκεκριµένα πεδία που θα επιχειρηθεί να αντιµετωπισθούν  επιτυχώς,  τα όποια νέα 
πληµµυρικά φαινόµενα. και 2ον : την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης. ...».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά  και 
Ζούµπας Στέφανος, τοποθετήθηκαν τα εξής: «Στις µε αρ. 20/499/19-07-11 και 30/1250/24-10-
12 αποφάσεις της Ο.Ε., διατυπώσαµε παρατηρήσεις, µε στόχο την συµβολή και της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στην καλύτερη λειτουργία του φράγµατος ΚΑΛΑΜΑ και την αποτελεσµατικότερη 
παρέµβαση, µετά τις πληµµύρες του 2010 σε όλη την περιοχή του ΚΑΛΑΜΑ, προς όφελος των 
χρηστών του κάµπου, αγροτών και παραγωγών κατοίκων. Για την λειτουργία των 
θυροφραγµάτων στον ΚΑΛΑΜΑ, εγκρίναµε οµόφωνα, την ανάθεση σε συνεργάτη, για δυο 
περιόδους αντί 30.000,00 πλέον ΦΠΑ, υποστήριξης και παρακολούθησης. Σήµερα, αυτό 
συνεχίζεται αντί 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για τρίτη περίοδο, µετά τα µέχρι τώρα θετικά 
αποτελέσµατα, συνεπικουρούµενα και µε την διάθεση πιστώσεων περίπου 45.000,00 ευρώ για 
επείγουσες εργασίες. Επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη  έργο παρέµβασης 205.000,00 ευρώ. 
Παραµένει σε εκκρεµότητα το θέµα της εξασφάλισης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος, το οποίο 
σύµφωνα και µε τη νέα σύµβαση βαρύνει την Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και η έκθεση - 
αναφορά της ΕΠΠΕ (άρθρο 7 της σύµβασης).». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1364/04-11-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για τη λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των δύο 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του τοξωτού φράγµατος του ποταµού Καλαµά της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στον Κοσµά Κασίµη, Μηχανολόγο Μηχανικό, για την προστασία του φράγµατος αλλά και για την 
αντιµετώπιση πληµµυρικών φαινοµένων, και για την χρονική περίοδο 2013 – 2014 (από Οκτώβριο 
σε Οκτώβριο), µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 10.000,00 χωρίς ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας τοµέας ∆ιάφορα και α/α 13, µε τίτλο «Λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των 
θυροφραγµάτων ασφαλείας του φράγµατος του ποταµού Καλαµά».  

Εγκρίνει την κατάρτιση του σχετικού συµφωνητικού µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) και του Κοσµά Κασίµη, Μηχανολόγου Μηχανικού, για την παροχή των ανωτέρω 
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄αυτό και την υπογραφή του από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση παράτασης των συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ 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. 1/2/06-01-2013 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.  

6. Την αριθµ. 9/253/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η  διενέργεια δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη 
διενέργεια του ως άνω διαγωνισµού, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 22635/821/08-03-2013 
εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την αριθµ. 15/544/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η επανάληψη – χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης – της 
διενέργειας του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, για τη µίσθωση ακινήτου για τη 
στέγαση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας, 
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δεδοµένου ότι η αρµόδια Επιτροπή Καταλληλότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην από 16-04-
2013 Έκθεσή της έκρινε ότι το ακίνητο που περιλαµβάνεται στην µοναδική προσφορά που 
κατατέθηκε για τον διαγωνισµό του θέµατος, δεν πληροί τους όρους της ∆ιακήρυξης και Β) 
εγκρίθηκε η παράταση, από την 1η Μαρτίου 2013, και µέχρι την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης της ισχύος των 
συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων στα οποία στεγάζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες. 

8. Την αριθµ. 27/1156/23-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
κηρύχθηκε άγονος ο επαναληπτικός δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ Θεσπρωτίας, δεδοµένου ότι η αρµόδια 
Επιτροπή Καταλληλότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην από 09-07-2013 Έκθεσή της, έκρινε 
ότι το ακίνητο που περιλαµβάνεται στην µοναδική προσφορά που κατατέθηκε για τον 
διαγωνισµό του θέµατος, δεν πληροί τους όρους της ∆ιακήρυξης και Β) Εξουσιοδότησε 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Περιφερειάρχη Ηπείρου, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση των ανωτέρω υπηρεσιών, 
σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της Περιφέρειας, µε ανάλογη αξιοποίησή τους, 
άλλως να εξετασθεί η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από τον ∆ήµο ή 
άλλους φορείς του δηµοσίου. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
105482/3125/25-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 105531/4098/25-10-2013 
στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Μετά την 
αριθµ 27/1156/23-9-2013 απόφασή σας µε την οποία  εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης  
όπως προβεί σε ενέργειες για εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για την στέγαση των 
ανωτέρω υπηρεσιών σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της Περιφέρειας ή να 
ερευνηθεί η  δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από τον ∆ήµο ή άλλους φορείς 
του δηµοσίου ,παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την παράταση των συµβάσεων του α) Τάχια 
Πέτρου µε µηνιαίο µίσθωµα 433,90€ για το οίκηµα του 1ου ορόφου και β) Τάχια 
Σπυρίδωνα µε µηνιαίο µίσθωµα 501,20€ για το οίκηµα του 2ου ορόφου και 411,43€ για το 
οίκηµα του 3ου ορόφου (όπως αναφέρονται και στην αριθµ 15/544/21-5-2013 απόφασή 
σας) έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εξεύρεσης χώρου ,σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην αριθµ 27/1156/23-9-2013 απόφασή σας ...».  

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµέρωσε τα 
µέλη ότι κατόπιν συνεννοήσεων µε τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας, βρέθηκε κτίριο που µπορεί να 
παραχωρηθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών της Α/θµιας Εκπαίδευσης και του ΚΕ∆∆Υ, 
και στο οποίο γίνονται οι απαραίτητες επισκευές ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις 
στέγασής τους, και εισηγήθηκε να εγκριθεί η παράταση των υπαρχουσών συµβάσεων 
µίσθωσης των ακινήτων, στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες, µέχρι την ολοκλήρωση των 
επισκευαστικών εργασιών, και των διαδικασιών παραχώρησης και µεταστέγασης. 

Τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος, συµφώνησαν στη 
χορήγηση της παράτασης, τονίζοντας όµως ταυτόχρονα ότι τα συγκεκριµένα κτίρια δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις στέγασης των υπηρεσιών της Α/θµιας Εκπαίδευσης και του 
ΚΕ∆∆Υ, σύµφωνα και µε τις σχετικές εκθέσεις της Επιτροπής Καταλληλότητας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, οπότε είναι αναγκαίο, οι διαδικασίες για τη µεταστέγασή τους να 
επισπευσθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1365/04-11-2013) 

Για τις ανάγκες στέγασης της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας και του ΚΕ∆∆Υ 
Θεσπρωτίας, και µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξεύρεσης χώρου για τη µεταστέγασή 
τους, βάσει της αριθµ. 27/1156/23-09-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής,  

Εγκρίνει την παράταση των υπαρχουσών συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων στα οποία 
στεγάζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, µε µηνιαία 
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µισθώµατα που θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
(Φορέας 072 ΚΑΕ 0813), ως εξής: 

1. του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Πέτρου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 60 
στην Ηγουµενίτσα, στον 1ο όροφο, εµβαδού 120τ.µ., µε µηνιαίο µίσθωµα 433,90 € στο 
οποίο στεγάζεται η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση,  

2. του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου αρ. 
60 στην Ηγουµενίτσα, στον 2ο όροφο, εµβαδού 120τ.µ., µε µηνιαίο µίσθωµα 501,20 € στο 
οποίο στεγάζεται το ΚΕ∆∆Υ και  

3. του ακινήτου ιδιοκτησίας Ταχιά Σπυρίδωνα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 60, 
στην Ηγουµενίτσα, στον 3ο όροφο, εµβαδού 95τ.µ., µε µηνιαίο µίσθωµα 411,43 € στο 
οποίο στεγάζεται η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2014, συνολικού 
προϋπολογισµού € 15.051,76 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 106396/3145/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
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106576/4111/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, καθώς και 
των όρων της αριθµ. 12/2012 διακήρυξης, το Σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην 
εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1366/04-11-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2014, 
συνολικού προϋπολογισµού € 15.051,76 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111) και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 106396/3145/30-
10-2013 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν 
µε τους αριθµ. πρωτ. 104715/3086/23-10-2013, 107213/3173/31-10-2013 και 
107218/3174/31-10-2013 έγγραφα, συνηµµένα µε τους αριθµ. πρωτ. 104806/4072-24-10-
2013, 107262/4196/31-10-2013 και 107261/4195/31-10-2013 αντίστοιχα, στον φάκελο 
14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγούνται την έγκριση πραγµατοποίησης των 
δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη 
λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1367/04-11-2013) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, καθώς και τη διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας), όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται: 

1. ∆απάνη ποσού € 381,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευής του 
εκτυπωτή τύπου ΜΙΤΑ ΚΜ-2530 της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (τµήµα 
Γραµµατείας)  (φορέας 072 και ΚΑΕ 1699α). 

2. ∆απάνη ποσού € 276,75 µε ΦΠΑ, για την επισκευή του φωτοτυπικού µηχανήµατος ΜΙΤΑ 
ΚΜ-2530 της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 και ΚΑΕ 
0869α). 

3. ∆απάνη ποσού € 86,10 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια ανταλλακτικών του εκτυπωτή HP P-
3005 του τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 και ΚΑΕ 1699α) 

4. ∆απάνη ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Π.Ε Θεσπρωτίας (φορέας 072 και ΚΑΕ 1231). 

5. ∆απάνη ποσού € 516,60 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια 4 καθισµάτων εργασίας των 
υπαλλήλων του προσωπικού στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
από τον προµηθευτή ΒΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟ (έπιπλα γραφείου), που έχει την χαµηλότερη 
προσφορά, µεταξύ αυτών που συνέλεξε η Υπηρεσία (φορέας 072 και ΚΑΕ 1711). 

6. ∆απάνη ποσού € 400,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια ενός fax µε τηλέφωνο καθώς και 2 
toner (για το ανωτέρω fax) για την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (φορέας 292 και ΚΑΕ 5322.1 / πιστώσεις για την εφαρµογή του 
προγράµµατος Ο.Σ.∆.Ε.). 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 δαπάνης για την επιστροφή από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, χρηµατικού ποσού 
στην Ειρήνη Φούντογλου του Μιχαήλ, που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή 
ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 7885 η οποία 
δεν ολοκληρώθηκε. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ 104228/3079/22-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
104302/4067/23-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηµατικού ποσού στην Ειρήνη Φούντογλου του 
Μιχαήλ, που αφορά στην εκ παραδροµής καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, για 
την µεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 7885 η οποία δεν ολοκληρώθηκε. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1368/04-11-2013) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 75,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 3199 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την επιστροφή 
χρηµατικού ποσού στην Ειρήνη Φούντογλου του Μιχαήλ, που αφορά στην εκ παραδροµής 
καταβολή ποσού στην Εµπορική Τράπεζα, για την µεταβίβαση του επιβατικού ΗΝΑ 7885 η 
οποία δεν ολοκληρώθηκε. 
......................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης για την επίδοση µε δικαστικό επιµελητή της από 15-01-2013 και µε 
αριθµ. καταθ. δικογράφου 17/2013 αγωγής της Περιφέρειας Ηπείρου που στρέφεται 
κατά των εναγοµένων Ναυσικάς Χειµώνα, Σταµατίας Τσώνου και Ελένης Ψωφάκη. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 104210/3076/22-10-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 105008/4077/24-10-2013, στον φάκελο 
14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«…. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ασκήσει την από 15-01-2013 και µε αριθµ. καταθ. 
δικογράφου 17/2013 Αγωγή της, που στρέφεται κατά των εναγοµένων Ναυσικάς Χειµώνα, 
Σταµατίας Τσώνου και Ελένης Ψωφάκη, κατοίκων, των δύο πρώτων, Παραµυθιάς 
Θεσπρωτίας και Πεδινής Ιωαννίνων της τρίτης αυτών.  
Η αγωγή, που είναι αναγνωριστική – διεκδικητική κυριότητος, απευθύνεται ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας και έχει ως αγωγικό αίτηµα την αναγνώριση της 
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κυριότητος και την απόδοση του υπ’ αριθµ. 346 οικοπέδου, εµβαδού 2.569,85 τ.µ. που 
βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου σχεδίου της Παραµυθιάς Θεσπρωτίας και το οποίο 
κατέχεται αυθαίρετα από τις ενάγουσες.  
Η αξία του οικοπέδου αυτού, που είναι περιουσιακό στοιχείο της Περιφερείας Ηπείρου, 
υπερβαίνει τις 100.000 €.  
∆ικάσιµος της υποθέσεως έχει ορισθεί η 12-12-2013 ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.  
Η επίδοση της αγωγής έγινε, προς τις δύο πρώτες εναγόµενες, από την δικαστική 
επιµελήτρια για το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας Φωτεινή Μπόλωση, προς την τρίτη δε αυτών 
από την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Θεοδώρα Στεφοπούλου.  
Η πρώτη του άνω δικαστικών επιµελητριών προσκόµισε στην Π.Ε. Θεσπρωτίας το υπ’ 
αριθµ. 287/26-09-2013 τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικού ύψους 105,78 €, το 
οποίο συνοδεύεται από τις δύο εκθέσεις επιδόσεως. 
Για την επίδοση προς την τρίτη εναγοµένη, που είναι κάτοικος Πεδινής Ιωαννίνων, δεν 
έχει περιέλθει ακόµα στην υπηρεσία ούτε έκθεση επιδόσεως ούτε τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών, εκτιµάται όµως ότι η δαπάνη για την τρίτη επίδοση θα ανέλθει στο ποσόν των 
40 € περίπου.  
Παρακαλώ για την έγκριση της δαπάνης των 105,78 € καθώς και την έγκριση δαπάνης 40 
€, προκειµένου να εξοφληθούν και οι τρεις εκθέσεις επιδόσεως των προαναφερθεισών 
δικαστικών επιµελητριών. 
Υποβάλλω, σε φωτοτυπία τα προαναφερθέντα έγγραφα.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1369/04-11-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0894 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την επίδοση µε δικαστικό επιµελητή της από 15-01-2013 και µε αριθµ. 
καταθ. δικογράφου 17/2013 αγωγής της Περιφέρειας Ηπείρου που στρέφεται κατά των 
εναγοµένων Ναυσικάς Χειµώνα, Σταµατίας Τσώνου και Ελένης Ψωφάκη, κατοίκων, των δύο 
πρώτων, Παραµυθιάς Θεσπρωτίας και Πεδινής Ιωαννίνων της τρίτης αυτών, ως εξής: 

Α) ∆απάνη ποσού € 105,78 για την επίδοση της ως άνω αγωγής, προς τις δύο πρώτες 
εναγόµενες, από την δικαστική επιµελήτρια για το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας, Φωτεινή 
Μπόλωση και  

Β) ∆απάνη ποσού € 40,00 για την επίδοση της ως άνω αγωγής, προς την τρίτη εναγόµενη, 
από την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Θεοδώρα Στεφοπούλου. 
................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 

Έγκριση δαπάνης για την κατάθεση δικογράφων και επίδοση µε δικαστικό επιµελητή 
δικογράφων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 104218/3077/22-10-
2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 105010/4078/24-10-2013, στον φάκελο 
14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«…. Με το από 02-09-2013 Κατασχετήριο έγγραφο των Παύλου Παναγιώτου και λοιπών 
επτά (7) επισπευδόντων, κατασχέθηκε αναγκαστικά, εις χείρας της Περιφερείας Ηπείρου, 
ως τρίτης και για ικανοποίηση χρηµατικής απαιτήσεως που απορρέει από την υπ’ αριθµ. 
178/09-12-2011 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Κερκύρας, σε συνδυασµό µε το υπ’ 
αριθµ. 3/06-02-2012 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της αποφάσεως αυτής, µετά επιταγής 
προς πληρωµή, το χρηµατικό ποσόν των 316,662,80 € το οποίο αποτελεί εργολαβικό 
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αντάλλαγµα για την κατασκευή του έργου του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον συνοικισµό 
Εθνικής Αντιστάσεως Ηγουµενίτσης. 

Οφειλέτιδα εταιρεία, δυνάµει της άνω εφετειακής αποφάσεως, είναι η εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΖΙΩΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και µε τον διακριτικό τίτλο «ΖΙΩΡΗΣ 
Α.Ε.», που έχει έδρα στην Άρτα (Κωλέττη 5). 
Όπως είναι αυτονόητο η απρόβλεπτη αυτή αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας Περιφερείας 
Ηπείρου, µε αντικείµενο κατασχέσεως εργολαβικό αντάλλαγµα, αιφνιδίασε την υπηρεσία 
και απεστέρησε την δυνατότητα εισπράξεως των ενδιαµέσων καταβολών, από την 
κατασκευάστρια εταιρεία, µε συνέπεια την διακοπή της χρηµατοδοτικής ροής του έργου 
και εντεύθεν την διακοπή των εργασιών.  
Ενόψει της ανωτέρω δυσµενούς εξελίξεως και του διαγραφοµένου κινδύνου 
εγκαταλείψεως του έργου, η Περιφέρεια Ηπείρου αναγκάστηκε να προβεί σε σειρά 
δικαστικών ενεργειών ώστε να αναγνωριστεί δικαστικά η ακυρότητα των πράξεων της 
αναγκαστικής κατασχέσεως.  
Προς τούτο:  
1. Κατέθεσε αίτηση ανακλήσεως προσωρινής διαταγής προκειµένου να ανακληθεί η 
προσωρινή διαταγή του δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας µε την οποία 
εδεσµεύετο το εργολαβικό αντάλλαγµα. 
2. Άσκησε αίτηση αναστολής εκτελέσεως και χορηγήσεως προσωρινής διατάξεως και  
3. Άσκησε ανακοπή κατά του κύρους της επιβληθείσης κατασχέσεως εις χείρας τρίτου.   
Η αίτηση ανακλήσεως προσωρινής διαταγής συνετάγει από τον δικηγόρο µε έµµισθη 
εντολή της Π.Ε. Θεσπρωτίας Σπυρίδωνα Γιώγο πλην όµως το δικόγραφο κατατέθηκε στο 
δικαστήριο, για προσδιορισµό στις 14-08-2013, από τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου 
Θεσπρωτίας, ∆ηµήτριο Στάθη, τούτο δε διότι κατά το 20ήµερο, από 5 έως 25 Αυγούστου, 
οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας είναι σε υποχρεωτική άδεια, µε απόφαση του 
δικηγορικού συλλόγου και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα προσβάσεως στις υπηρεσίες του 
Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.   
Αναγκαστικά λοιπόν η κατάθεση του δικογράφου και ο ορισµός της δικασίµου έγινε από 
τον παραπάνω δικηγόρο, που µε απόφαση του συλλόγου εβρίσκετο σε ενεργή υπηρεσία 
προς κάλυψη των κατεπειγόντων θεµάτων.  
Ο άνω ορισθείς δικηγόρος προσκόµισε το υπ’ αριθµ. 1/27-08-2013 τιµολόγιο παροχής 
υπηρεσιών ύψους 131,61 €, το οποίο συνοδεύεται από το υπ’ αριθµ. 2420/26-08-2013 
γραµµάτιο προκαταβολής πολιτικών και διοικητικών υποθέσεων (ελάχιστο προβλεπόµενο 
όριο).  
 Η ανωτέρω αίτηση ανάκλησης προσωρινής διαταγής επεδόθηκε νόµιµα, προς τους οκτώ 
(8) αντιδίκους στα Πηγαδούλια Θεσπρωτίας, από την δικαστική επιµελήτρια του 
Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας Ειρήνη Σιντόρη, η οποία προσκόµισε το υπ’ αριθµ. 201/07-10-
2013 τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών συνολικού ύψους 226,32 €. 
Παρακαλώ για την έγκριση της δαπάνης των ποσών 131,61 € και 226,32 € αντιστοίχως 
προς εξόφληση των υποβληθέντων παραστατικών στοιχείων (δύο τιµολογίων) .». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1370/04-11-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, καθώς και τη διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0894 του προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την κατάθεση δικογράφων και επίδοση µε δικαστικό επιµελητή δικογράφων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

Α) ∆απάνη ποσού € 131,61 για την κατάθεση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Θεσπρωτίας και προσδιορισµό δικασίµου, από τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



∆ηµήτριο Στάθη, της από 13-08-2013 αίτησης ανακλήσεως προσωρινής διαταγής της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), προκειµένου να ανακληθεί η προσωρινή διαταγή 
του δικαστή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας µε την οποία δεσµεύθηκε το 
εργολαβικό αντάλλαγµα για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου εταιρείας ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ.  

Η ως άνω αίτηση ανακλήσεως προσωρινής διαταγής, συνετάγει από τον δικηγόρο µε έµµισθη 
εντολή της Π.Ε. Θεσπρωτίας Σπυρίδωνα Γιώγο, το δικόγραφο δε κατετέθη στο ως άνω 
∆ικαστήριο για προσδιορισµό, από τον δικηγόρο του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας, ∆ηµήτριο 
Στάθη, ο οποίος µε απόφαση του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου βρισκόταν σε ενεργή 
υπηρεσία προς κάλυψη των κατεπειγόντων θεµάτων, δεδοµένου ότι κατά το 20ήµερο, από 5 
έως 25 Αυγούστου, οι δικηγόροι του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας είναι σε υποχρεωτική άδεια, 
µε απόφαση του ∆ικηγορικού Συλλόγου και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα προσβάσεως στις 
υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας. 

Β) ∆απάνη ποσού € 226,32 για την επίδοση σύµφωνα µε το νόµο, της ανωτέρω αίτησης 
ανάκλησης προσωρινής διαταγής, προς τους οκτώ (8) αντιδίκους στα Πηγαδούλια 
Θεσπρωτίας, από την δικαστική επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας Ειρήνη Σιντόρη. 
................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

   7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 106093/3825/29-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 106158/4104/29-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος  τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο 
αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 
Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους 
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δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και πάλι το αίτηµά τους, για τα 
προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1371/04-11-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών, και για εργασίες συντήρησης 
– επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, και την απ’ ευθείας ανάθεση των 
επισκευαστικών εργασιών και προµήθειας των απαιτούµενων ανταλλακτικών στους 
αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές και επισκευαστές, που θα βαρύνει τις εγκεκριµένες 
πιστώσεις του ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459.002 του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βασικές ισοπεδώσεις 
στο αγρόκτηµα Βαλανιδόρραχης», της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (έργο µε ΚΑ 2012ΕΠ03000012 
«Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» που αφορούν την Π.Ε. 
Πρέβεζας): 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ – 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΚΑΕ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

/ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ 

1 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ 103928 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΙΖΑΣ   865,00 9459.002 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

2 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ 103928 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΙΖΑΣ 

98,40 9459.002 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ- ΚΗΙ 8342 ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  159,90 9459.002 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

4 ΦΟΡΤΗΓΟ- ΚΗΙ 8342 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ  

123,00 9459.002 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

5 ΦΟΡΤΗΓΟ- ΚΗΥ 7994 

 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

525,60 9459.002 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ- ΚΗΥ 7994 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

338,25 
 

9459.002 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

7 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 7359 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑ;Ι 
ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ  

535,05 9459.002 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

8 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 7359 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑ;Ι 
ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΙΖΑΣ 

61,50 9459.002 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ 

9 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3141 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΧΕΙΡΟΦΡΈΝΟΥ 

307,50 9459.002 ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

10 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 3141 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 246,00 9459.002 ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

11 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

ΜΕ 103927 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 

307,50 9459.002 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΣ 
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12 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

307,50 9459.002 ΣΙΣΚΑΣ Π. ΣΙΣΚΑΣ 
Β. Ο.Ε. 

13 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358 
ΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

123,00 9459.002 ΣΙΣΚΑΣ Π. ΣΙΣΚΑΣ 
Β. Ο.Ε. 

14 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΚΥ 7357 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

209,10 9459.002 ΣΙΣΚΑΣ Π. ΣΙΣΚΑΣ 
Β. Ο.Ε. 

15 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΚΥ 7357 
ΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

123,00 9459.002 ΣΙΣΚΑΣ Π. ΣΙΣΚΑΣ 
Β. Ο.Ε. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 

Έγκριση παράτασης της από 18-04-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και της 
εταιρείας «“STRATIS” Ε.Π.Ε.», για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης – ∆ηµοσιότητας και 
∆ικτύωσης του έργου Re.Herb».   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, 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. 35/1456/07-12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για το έργο του θέµατος, µε τους όρους 
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και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 107689/495/04-12-2012 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Την αριθµ. 6/138/11-02-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/28-01-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής & αξιολόγηση 
τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού του 
θέµατος. 

8. Την αριθµ. 9/261/13-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/28-01-2013 (έλεγχος & αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, κατακυρώθηκαν τα 
αποτελέσµατά του στην εταιρεία µε την επωνυµία «“STRATIS” Στρατηγικές και ∆ράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», της οποίας η προσφορά ήταν η συµφερότερη και 
εγκρίθηκε η σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, µε τιµή προσφοράς 
€ 32.875,00 (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), ήτοι συνολικό ποσό € 40.436,25 µε 
ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε έκπτωση 10% επί του αρχικού προϋπολογισµού.  

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 105835/865/29-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 106144/4103/29-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής:  

«….. Για την υλοποίηση του έργου αυτού, µεταξύ άλλων έχει υπογράφει η σύµβαση του 
θέµατος µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Ηπείρου και της εταιρίας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
& ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ συµβατικού ποσού 40.436,25 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
∆ιάρκεια της σύµβασης είχε οριστεί η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού 
αντικειµένου ολοκλήρου του συγχρηµατοδοτούµενου έργου ReHerb δηλαδή η 30/10/2013 
µετά από αρχική παράταση. Τελικά, χωρίς υπαιτιότητα των αντισυµβαλλόµενων, το 
συνολικό έργο Reherb χρειάστηκε να παραταθεί τουλάχιστον µέχρι και τον Μάρτιο 2013. 
Ήδη ο επικεφαλής εταίρος, Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, έχει στείλει στην Κοινή Τεχνική 
Γραµµατεία του Προγράµµατος-Ελλάδα Ιταλία 2007-2013 (∆ιαχειριστική Αρχή) αίτηµα 
του για παράταση της εκτέλεσης  µέχρι και 31/03/2014 το οποίο έχει γίνει κατ’ αρχάς 
αποδεκτό και εκκρεµεί η αποστολή του επίσηµου εγγράφου της έγκρισης. 
Την 11/10/2013 η εταιρία «“STRATIS”, Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε.» απέστειλε σχετική επιστολή προς την υπηρεσία µε την οποία επίσης 
ζητά την παράταση της σύµβασης του θέµατος και για τον παραπάνω λόγο. 
Η υπηρεσία προκειµένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το έργο θεωρεί αναγκαία την 
παράταση της διάρκειας της σύµβασης και συµφωνεί µε το αίτηµα του αναδόχου.  
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται την παράταση της διάρκειας σύµβασης και 
της πληρωµής των αντίστοιχων παραδοτέων µέχρι την νέα ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
ολόκληρου του έργου ReHerb όπως θα καθοριστεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και 
παρακαλεί για την έγκριση τροποποίησης των αντίστοιχων άρθρων ως εξής: 
ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 
και διαρκεί µέχρι την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου µετά από 
παράταση από την ∆ιαχειριστική Αρχή.  
Τα παραδοτέα του έργου θα παραδίδονται σταδιακά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της 
εγκεκριµένης αίτησης συµµετοχής, τις ανάγκες του έργου Re.Herb, καθώς και βάσει των 
υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου. 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σε µέχρι δύο δόσεις µε την οριστική (τµηµατική) 
παραλαβή των παραδοτέων που θα αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο. Συγκεκριµένα,   
• Μέχρι το 50% της συµβατικής αξίας ως την 15/12/2013 
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• και το υπόλοιπο της συµβατικής αξίας ως την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου µετά από παράταση από την ∆ιαχειριστική Αρχή. 
Για κάθε πληρωµή απαιτείται η κατάθεση των σύµφωνα µε το νόµο απαιτουµένων 
δικαιολογητικών. 
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 18/4/2013 σύµβαση ως έχει …..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1372/04-11-2013) 

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της από 18-04-2013 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. 
Πρέβεζας και της εταιρείας «“STRATIS” Στρατηγικές και ∆ράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών 
Ε.Π.Ε.», καθώς και της πληρωµής των αντίστοιχων παραδοτέων για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων ∆ιαχείρισης, Πληροφόρησης – 
∆ηµοσιότητας και ∆ικτύωσης του έργου Re.Herb», µέχρι την νέα ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
ολόκληρου του έργου Re.Herb όπως θα καθοριστεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και  

Εγκρίνει την τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων της ως άνω σύµβασης, ως εξής: 

«…. ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προθεσµία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και 
διαρκεί µέχρι την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του έργου µετά από παράταση 
από την ∆ιαχειριστική Αρχή.  

Τα παραδοτέα του έργου θα παραδίδονται σταδιακά σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της 
εγκεκριµένης αίτησης συµµετοχής, τις ανάγκες του έργου Re.Herb, καθώς και βάσει των 
υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου. 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σε µέχρι δύο δόσεις µε την οριστική (τµηµατική) παραλαβή 
των παραδοτέων που θα αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο. Συγκεκριµένα,   

• Μέχρι το 50% της συµβατικής αξίας ως την 15/12/2013 

• και το υπόλοιπο της συµβατικής αξίας ως την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου µετά από παράταση από την ∆ιαχειριστική Αρχή. 

Για κάθε πληρωµή απαιτείται η κατάθεση των σύµφωνα µε το νόµο απαιτουµένων 
δικαιολογητικών. …» 

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 18-04-2013 σύµβαση ως έχει. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 του Πρακτικού ΙΙ/22-10-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου της 
Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού 
υποδοµής καθώς και ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω 
της οποίας θα παρουσιαστούν και θα διατεθούν αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά της 
Ηπείρου», στα πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου έργου "RE.HERB"», 
προϋπολογισµού 69.000,00 µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
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αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και του 
Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

6. Την αριθµ. 21/897/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, µε κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 70307/19-07-2013 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. 
Πρέβεζας και Β) συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές το ∆ιαγωνισµού. 

7. Την αριθµ. 28/1212/04-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/12-09-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στην περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών: α) 
γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «DYNACOMP A.E.B.E.»,  επειδή προσκόµισε 
όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και η τεχνική της προσφορά 
κρίθηκε παραδεκτή, µε Σταθµισµένο Βαθµό 105,3 και απορρίπτονται οι προσφορές των 
εταιρειών «SYSTEMA TECHNOLOGIES Α.Ε.» και «STRATIS Ε.Π.Ε.», επειδή στον 
φάκελο της προσφοράς της πρώτης, δεν βρέθηκε κανένα από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, ενώ η τεχνική προσφορά της δεύτερης, παρουσίαζε 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισµού 

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 104993/860/24-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 105064/4086/24-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένο το Πρακτικό ΙΙ/22-10-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του 
θέµατος, και στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Στις 22/10/2013 η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης συνήλθε σε συνεδρίαση και προέβη στο άνοιγµα της 
οικονοµικής προσφοράς της µοναδικής εταιρίας που είχε περάσει επιτυχώς το 
προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης µετά 
από έλεγχο συνέταξε το Πρακτικό ΙΙ, όπου αποφαίνεται ότι η προσφορά είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και επιπλέον, µετά από την προβλεπόµενη βαθµολόγηση, η 
προσφορά της εταιρίας “DYNACOMP” A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Υ» κρίνεται η πλέον 
συµφέρουσα. Οι οικονοµική προσφορά φαίνεται στο επισυναπτόµενο Πρακτικό ΙΙ. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης παρακαλεί για την 
έγκρισή του Πρακτικού ΙΙ και προτείνει την ανάθεση του έργου στην εταιρεία 
“DYNACOMP” A.E.B.E.  µε τιµή προσφοράς 51.683,00 € (µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.). …». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1373/04-11-2013) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/22-10-2013 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου της Π.Ε. Πρέβεζας για 
την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού υποδοµής καθώς και ανάπτυξη 
µιας ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω της οποίας θα παρουσιαστούν και θα 
διατεθούν αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα πλαίσια του 
συγχρηµατοδοτούµενου έργου "RE.HERB"», προϋπολογισµού 69.000,00 µε ΦΠΑ,  
που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής και  
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο 
της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας «DYNACOMP A.E.B.E.», της οποίας η προσφορά 
είχε γίνει αποδεκτή στο προηγούµενο στάδιο του διαγωνισµού, βάσει του Πρακτικού Ι/12-09-
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2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, που εγκρίθηκε µε την αριθµ. 28/1212/04-10-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Από τον ανωτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η 
οικονοµική προσφορά είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην τελική βαθµολογία και κατάταξη 
της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας «DYNACOMP A.E.B.E.», σύµφωνα µε τον τύπο της 
διακήρυξης και αφού έλαβε υπόψη ότι: α) Ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την συµφερότερη 
προσφορά, β) Τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας που απαιτούνται για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα και γ) Ο επικρατέστερος συµµετέχων «DYNACOMP A.E.B.E.» 
έδωσε τιµή προσφοράς που αντιστοιχεί σε µέση έκπτωση 7,87% επί του αρχικού 
προϋπολογισµού, και το γεγονός ότι ο µειοδότης διαθέτει σε ισχύ όλα τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και ανάθεσης, 
οµόφωνα εισηγείται την ανάθεση του έργου στην εταιρεία «DYNACOMP A.E.B.E.», µε τιµή 
προσφοράς € 51.683,00 χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου της 
Π.Ε. Πρέβεζας για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού υποδοµής 
καθώς και ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω της οποίας θα 
παρουσιαστούν και θα διατεθούν αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα 
πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου έργου "RE.HERB", προϋπολογισµού 69.000,00 µε ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/12-09-2013 και ΙΙ/22-10-2013 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του, στην εταιρεία µε την επωνυµία «DYNACOMP A.E.B.E. Ηλεκτρονικών Συσκευών και 
Συναφών Ειδών - Κατασκευή-Εµπόριο-Επισκευές Η/Υ», επειδή προσκόµισε όλα τα 
προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε 
παραδεκτή, µε Σταθµισµένο Βαθµό 105,3 η δε οικονοµική της προσφορά είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της διακήρυξης και είναι η πλέον συµφέρουσα, µε ΑΠ=100 µε τιµή προσφοράς € 
51.683,00 χωρίς ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε µέση έκπτωση 7,87% επί του αρχικού 
προϋπολογισµού, ενώ επιπλέον διαθέτει σε ισχύ όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και ανάθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη του διαγωνισµού.  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία 
«DYNACOMP A.E.B.E. Ηλεκτρονικών Συσκευών και Συναφών Ειδών - Κατασκευή-Εµπόριο-
Επισκευές Η/Υ», έναντι του ποσού των € 51.683,00 χωρίς ΦΠΑ, για την «Προµήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού υποδοµής καθώς και ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας µέσω της οποίας θα παρουσιαστούν και θα διατεθούν αρωµατικά 
και φαρµακευτικά φυτά της Ηπείρου», στα πλαίσια του συγχρηµατοδοτούµενου {κατά 75% 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς 
Πόρους (Π∆Ε)} έργου µε τίτλο "RE.HERB" (“Recording, documentation, promotion and 
distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products”) στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ \ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    ΙΙ 

∆ιεξαγωγής  Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά και µε σφραγισµένες προσφορές ,  σύµφωνα µε την  αριθµ.  82163/678/27-8-2013 

∆ιακήρυξη  Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  για ανάδειξη αναδόχου της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 

  

Στην Πρέβεζα σήµερα στις  22/10/2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.µ., οι παρακάτω 

αναγραφόµενοι:  

Παππάς Απόστολος (ως Πρόεδρος), Κωνσταντινίδου Στεφανία και Ιωάννου Σταυρούλα (ως µέλη), υπάλληλοι 

της Π.Ε. Πρέβεζας, αποτελούντες επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για ανάθεση του ανωτέρω έργου (η οποία ορίσθηκε µε την υπ’. Αριθµ. 21/897/24-07-2013 

Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου),  συνήλθαµε σε συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων Π.Ε. Πρέβεζας (Σπηλιάδου 8 Πρέβεζα) προκειµένου να αποσφραγίσουµε την οικονοµική 

προσφορά του διαγωνιζοµένου (DYNACOMP A.E.Β.Ε.) που έγινε δεκτός µετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την πρώτη φάση του διαγωνισµού στις 12/9/13.  

Μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς η επιτροπή αποφάνθηκε ότι και 

αυτή είναι επίσης σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.  

 

Η οικονοµική προσφορά και η τελική βαθµολογία και κατάταξή της (τυπικά) σύµφωνα µε τον τύπο της 

διακήρυξης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α ∆ιαγωνιζόµενος 

Α.  ΤΙΜΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

Β.  ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΠmin/ΟΠ 

Γ.  
ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ 

ΤEX. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟ/ΤΠmax 

Βαθµός 
ΑΠ 

 

1 

“DYNACOMP” A.E.B.E. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
Η/Υ 
Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 208 Πάτρα, 
Τ.Κ. 26443 

51.683,00 € 1 1 100 

 

Η Επιτροπή προκείµενου να εισηγηθεί για την ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ 

∆ΙΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» λαµβάνει επιπλέον υπόψη της ότι: 

1. Ο διαγωνισµός έγινε µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά. 

2. Τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας που απαιτούνται για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Α.Πλ 

9537/17-12-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΟ). Η διακήρυξη ήταν αναρτηµένη στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας 

Ηπείρου επί 15 τουλάχιστον συνεχείς ηµέρες και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

3. Ο επικρατέστερος συµµετέχων «“DYNACOMP” A.E.B.E.” Ηλεκτρονικών Συσκευών και Συναφών Ειδών 

- Κατασκευή-Εµπόριο-Επισκευές Η/Υ» έδωσε τιµή προσφοράς που αντιστοιχεί σε µέση έκπτωση 7,87% επί 

του αρχικού προϋπολογισµού.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και αφού ο µειοδότης διαθέτει σε ισχύ όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και 

ανάθεσης, η επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα και εισηγείται : 

 

Την ανάθεση του έργου στην εταιρεία «“DYNACOMP” A.E.B.E.” Ηλεκτρονικών Συσκευών και 

Συναφών Ειδών - Κατασκευή-Εµπόριο-Επισκευές Η/Υ»  µε τιµή προσφοράς 51.683,00 €. (Μη 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής και υποβάλλεται στη 

Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου για έγκριση. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

 

          Παππάς Απόστολος   

           

 
 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

Κωνσταντινίδου Στεφανία 

 

 

 

 

Ιωάννου Σταυρούλα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 διεξαγωγής δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας και κατάρτιση της 
διακήρυξης,  για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. 
Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 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.  

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. 
107059/3567/31-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107103/4164/31-10-2013 
στον φάκελο 10/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….Σας 
διαβιβάζουµε σχέδιο της αρ.15/2013 διακήρυξης δηµόσιας προφορικής δηµοπρασίας 
µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Πρέβεζας και 
παρακαλούµε: 1) Για την έγκριση διενέργειας δηµόσιου προφορικού διαγωνισµού. 2) Για 
την έγκριση των όρων του συνηµµένου σχεδίου διακήρυξης. Η δαπάνη, το ύψος της 
οποίας θα προσδιορισθεί από την κατακυρωτική απόφαση, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Π.Ε Πρέβεζας, των τριών επόµενων ετών (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 0813). 
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Για το έτος 2013, έχει εκδοθεί η αρ. 56606/2079/13-6-2013 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης µε αύξοντα αριθµό 387/29-10-2013 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών 
της Υ∆Ε Ν. Πρέβεζας ….».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1374/04-11-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια δηµόσιας µειοδοτικής προφορικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, ήτοι του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, του γραφείου 
Νοµικής Υπηρεσίας, των ∆/νσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού και Ανάπτυξης, της αίθουσας 
συνεδριάσεων της Π.Ε. Πρέβεζας, του Τµήµατος Πληροφορικής καθώς και βοηθητικών 
αποθηκευτικών χώρων, και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω διαγωνισµού, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 107059/3567/31-10-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Ειδικότερα, το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της 
πόλης της Πρέβεζας, να περιλαµβάνει χώρους ωφέλιµης επιφάνειας 1.000 τ.µ. περίπου 
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκη) περίπου 100 τ.µ και να πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φυσικού φωτισµού και αερισµού, 
θερµοµόνωσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, ελαιοχρωµατισµού κλπ). 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι για τρία (3) χρόνια, µε δικαίωµα παράτασης για χρόνο 
ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο, η δε δαπάνη για το µίσθωµα, το ύψος της οποίας 
θα προσδιορισθεί από την κατακυρωτική απόφαση, θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Π.Ε Πρέβεζας, των τριών επόµενων ετών (Ε.Φ. 072 – ΚΑΕ 0813), 
ενώ για το έτος 2013, έχει εκδοθεί η αρ. 56606/2079/13-6-2013 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης µε αύξοντα αριθµό 387/29-10-2013 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της 
Υ∆Ε Ν. 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 του Πρακτικού ΙΙΙ/10-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας 
για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 67.000,00 µε ΦΠΑ, 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για το Τµήµα Ι της αρ.12/2013 
διακήρυξης και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού και των 
όρων της διακήρυξής του, κατά το µέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος.          

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 17/676/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
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προσφορές και µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου: 
«Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ (€ 75.609,76 πλέον ΦΠΑ € 17.390,24), σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη 
διενέργεια του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
48909/1832/10-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

7. Την αριθµ. 19/786/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
µαταιώθηκε ο ανωτέρω ανοιχτός διαγωνισµός της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του 
έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 93.000,00 µε ΦΠΑ, για τους λόγους που αναφέρονται 
στην αρ. πρωτ. 63940/2353/03-07-2013 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζα (συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 64076/2365/03-07-
2013 στον φάκελο 8/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε την αρ. 28792/3638/17-6-2013 
(ΦΕΚ 1454/Β/17-6-2013) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και την αριθµ. 8/38/26-6-2013 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και Β) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια - τοποθέτηση 
εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
67.000,00 µε ΦΠΑ (€54.471,54 πλέον ΦΠΑ € 12.528,46) και καταρτίσθηκε η διακήρυξη 
του διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 63940/2353/03-07-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αριθµ. 21/898/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/17-07-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω πρόχειρου 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά. Β) εγκρίθηκε η διενέργεια επαναληπτικού πρόχειρου 
διαγωνισµού, µε µερική τροποποίηση των όρων της αρχικής ∆ιακήρυξης αυτού και Γ) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω επαναληπτικού πρόχειρου 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο επιλογής την χαµηλότερη τιµή, και 
µε µερική τροποποίηση των όρων της αρχικής ∆ιακήρυξης, σύµφωνα µε το σχέδιο 
διακήρυξης που συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας. 

9. Την αριθµ. 26/1121/13-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εξετάσθηκε η από 29-08-2013 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010, 
της συµµετέχουσας στον ανωτέρω επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισµό, εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.», η οποία και απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και Β) εγκρίθηκε το Πρακτικό 
Ι/27-08-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω επαναληπτικού πρόχειρου 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο, στον εν λόγω διαγωνισµό και στο επόµενο στάδιο 
αυτού, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για το Τµήµα Ι 
(Μηχανολογικός Εξοπλισµός, Εφαρµογές Λογισµικού, Εκπαίδευση, Συντήρηση) της 
σχετικής αρ. 12/2013 ∆ιακήρυξης, για το οποίο υποβλήθηκαν προσφορές (ενώ για το 
τµήµα ΙΙ (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Περιφερειακά) δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά), 
γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των εταιρειών α) «∆. ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» και β) 
«ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε.», µε βάση τους όρους της διακήρυξης, τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και τις τεχνικές προσφορές τους. 

10. Την αριθµ. 28/1223/04-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/03-10-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω 
επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού,  και βάσει αυτού, και συγκεκριµένα για το Τµήµα Ι 
(Μηχανολογικός Εξοπλισµός, Εφαρµογές Λογισµικού, Εκπαίδευση, Συντήρηση) της 
σχετικής αρ. 12/2013 ∆ιακήρυξης, –δεδοµένου ότι για το Τµήµα ΙΙ (Ηλεκτρονικοί 
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Υπολογιστές & Περιφερειακά) δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά– προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε η εταιρεία «∆. ΜΩΡΑΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», της οποίας η προσφορά, µε ποσό 
€ 46.890,00 χωρίς ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 57.674,70 µε ΦΠΑ), είναι η συµφερότερη 
οικονοµικά.  

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
106684/3560/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106730/4112/30-10-2013 
στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«… Σας αποστέλλουµε, συνηµµένα, το Πρακτικό ΙΙΙ/10-10-2013 της επιτροπής διεξαγωγής 
του εν θέµατι διαγωνισµού µε το οποίο αξιολογήθηκαν τα υποβαλλόµενα από τη 
µειοδότρια εταιρεία δικαιολογητικά κατακύρωσης και παρακαλούµε για τα εξής: 

1. Για την έγκρισή του και την ανάδειξη οριστικού µειοδότη για την πραγµατοποίηση της 
προµήθειας και των υπηρεσιών του Τµήµατος Ι του φυσικού αντικειµένου της διακήρυξης, 
µε ποσό προσφοράς: 46.890,00 €, χωρίς ΦΠΑ, καθώς και την έγκριση σύναψης της 
σχετικής σύµβασης.  
2. Την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού κατά το µέρος αυτού 
για το οποίο απέβη άγονος και ειδικότερα για την προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
& Περιφερειακών (Τµήµα ΙΙ της αρ. 12/2013 διακήρυξης). Ο διαγωνισµός θα επαναληφθεί 
στα πλαίσια των ορίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού χωρίς τροποποίηση των 
ουσιωδών όρων της διακήρυξης.  
3. Την κατάρτιση της αρ. 14/2013 διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισµού µε 
τίτλο: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. 
Πρέβεζας», σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο αυτής που σας αποστέλλουµε. ….». 

 
Στο Πρακτικό ΙΙΙ/10-10-2013 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«….    Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - ΙΙΙ 

Της επιτροπής διεξαγωγής, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την 
αρ. πρωτ: 74554/2690/31-7-2013 διακήρυξη, µε τίτλο: «Προµήθεια - τοποθέτηση 
εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας» (αρ. διακήρυξης: 12/2013).  
 

Στην Πρέβεζα σήµερα την 10η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για την ανάθεση αυτών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 37/1547/27-12-
2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν στα πλαίσια διεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού (αρ. 12/2013 
διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας µε αρ. πρωτ: 74554/2690/31-7-2013), µε τίτλο: «Προµήθεια - 
τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας». 

 Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 
1)  Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2)   Χαρµαντά Αγγελική, Προϊσταµένη Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3)   Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
� την αρ. 12/2013 διακήρυξη της Π.Ε. Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 74554/2690/31-7-2013), µε 
τίτλο: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. 
Πρέβεζας» 
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� την αρ. 28/1223/04-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίνεται το πρακτικό ΙΙ/03-10-2013 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του διαγωνισµού και αναδεικνύεται προσωρινός µειοδότης του διαγωνισµού η εταιρεία: 
«∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.»  για την πραγµατοποίηση της προµήθειας και των 
υπηρεσιών του Τµήµατος Ι του φυσικού αντικειµένου της διακήρυξης, µε ποσό 
προσφοράς: 46.890,00 €, χωρίς ΦΠΑ.  

Η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του προσκοµισθέντος από τον µειοδότη 
φακέλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6 «κριτήρια 
επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης» της εν λόγω 
διακήρυξης, στον έλεγχο αυτών και την καταγραφή τους στον κατωτέρω πίνακα:   
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∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

Κατατέθηκε Κατατέθηκαν Κατατέθηκε 

Κατατέθηκαν 
από ΙΚΑ, 

ΕΤΕΑ-ΝΠ∆∆, 
ΕΤΑΑ 

Κατατέθηκε Κατατέθηκαν 

 

Έπειτα από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή εισηγείται:  
� την αποδοχή τους, καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του 

Π.∆. 118/2007,  
� την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη ως 

οριστικού µειοδότη της εταιρείας «∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», για την 
υλοποίηση της προµήθειας και των υπηρεσιών του Τµήµατος Ι του φυσικού 
αντικειµένου της διακήρυξης, µε ποσό προσφοράς: 46.890,00 €, χωρίς ΦΠΑ 
καθώς και την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης.  

Επιπλέον, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ο εν λόγω διαγωνισµός απέβη άγονος ως 
προς το µέρος αυτού (Τµήµα ΙΙ της αρ.12/2013 διακήρυξης) που αφορά την  προµήθεια 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών καθώς δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής 
προσφοράς από τις συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες, η Επιτροπή εισηγείται: 

� την επανάληψη του διαγωνισµού ως προς το µέρος αυτού για το οποίο απέβη 
άγονος (Τµήµα ΙΙ-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Περιφερειακά). 

                                           
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και 

υποβάλλεται στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ  
…………………………………………………………………………………………………………. 

12. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, επανέφεραν προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, το αίτηµα που 
είχαν κατατεθεί και σε προηγούµενες σχετικές µε τα ΚΤΕΟ, αποφάσεις της Ο.Ε., να 
υπάρξει δηλ. ενηµέρωση από την αρµόδια ∆/νση της Περιφέρειας, για τις δαπάνες που 
έχουν µέχρι σήµερα απαιτηθεί, για τις εργασίες και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την 
πιστοποίηση κατά ISO 9001, των ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1375/04-11-2013) 
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Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙΙ/10-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση 
του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 67.000,00 µε ΦΠΑ,  

σύµφωνα µε το οποίο, (ανωτέρω υπό στ. 11) η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην 
αποσφράγιση, καταγραφή και έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που 
προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 6 «κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά 
συµµετοχής και κατακύρωσης» της διακήρυξης του διαγωνισµού, τα οποία προσκόµισε 
προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης για το Τµήµα Ι (Μηχανολογικός Εξοπλισµός, 
Εφαρµογές Λογισµικού, Εκπαίδευση, Συντήρηση) της σχετικής αρ. 12/2013 ∆ιακήρυξης, που 
αναδείχθηκε µε το Πρακτικό ΙΙ/03-10-2013 της Επιτροπής του διαγωνισµού, το οποίο 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 28/1223/04-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού οµόφωνα 
εισηγείται την αποδοχή τους, καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007 και της οικείας διακήρυξης, την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού και την ανάδειξη ως οριστικού µειοδότη της εταιρείας «∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Π.Ε.», για την υλοποίηση της προµήθειας και των υπηρεσιών του Τµήµατος Ι του φυσικού 
αντικειµένου της διακήρυξης, µε ποσό προσφοράς 46.890,00 € χωρίς ΦΠΑ καθώς και την 
έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης. 

Επιπλέον η Επιτροπή του διαγωνισµού, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ο εν λόγω 
διαγωνισµός απέβη άγονος ως προς το µέρος αυτού (Τµήµα ΙΙ της αρ.12/2013 διακήρυξης) 
που αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών καθώς δεν 
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς από τις συµµετέχουσες στο διαγωνισµό 
εταιρείες, εισηγείται την επανάληψη του διαγωνισµού ως προς το µέρος αυτού για το οποίο 
απέβη άγονος (Τµήµα ΙΙ-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Περιφερειακά). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 67.000,00 µε ΦΠΑ, και 
συγκεκριµένα για το Τµήµα Ι (Μηχανολογικός Εξοπλισµός, Εφαρµογές Λογισµικού, 
Εκπαίδευση, Συντήρηση) της σχετικής αρ. 12/2013 ∆ιακήρυξης,  

σύµφωνα µε τα Πρακτικά αριθµ. Ι/27-08-2013 και ΙΙ/03-10-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού, τα οποία εγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες, αριθµ. 26/1121/13-09-2013 και 
28/1223/04-10-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

στην εταιρεία µε την επωνυµία «∆. ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», µε ποσό προσφοράς 46.890,00 
€ χωρίς ΦΠΑ, η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από την αριθµ. 12/2013 ∆ιακήρυξη 
δικαιολογητικά συµµετοχής, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε αποδεκτή και καλύπτουν τις 
αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης καθώς διαπιστώθηκε ότι καλύπτει τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις της διακήρυξης, η οικονοµική της προσφορά είναι η συµφερότερη, τα δε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόµισε, ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και της οικείας διακήρυξης, σύµφωνα µε το ανωτέρω, Πρακτικό 
ΙΙΙ/10-10-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «∆. 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.», έναντι του ποσού των € 46.890,00 € χωρίς ΦΠΑ, για την 
υλοποίηση της προµήθειας και των υπηρεσιών του Τµήµατος Ι (Μηχανολογικός Εξοπλισµός, 
Εφαρµογές Λογισµικού, Εκπαίδευση, Συντήρηση) του φυσικού αντικειµένου της διακήρυξης 
της Π.Ε. Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας», καθώς και τη διάθεση της πίστωσης και τη σχετική 
δαπάνη για την υλοποίηση της προµήθειας και των υπηρεσιών, η οποία θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013 (ΕΦ 071 / ΚΑΕ 9459). 

Γ.  ∆ιενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού 
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− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο επιλογής τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή 
αναδόχου για την υλοποίηση του έργου: «Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την 
πιστοποίηση του Κ.Τ.Ε.Ο Π.Ε. Πρέβεζας», και ειδικότερα κατά το µέρος αυτού για το οποίο ο 
πρώτος επαναληπτικός διαγωνισµός απέβη άγονος, ήτοι για την προµήθεια Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών & Περιφερειακών (Τµήµα ΙΙ της αρ. 12/2013 αρχικής διακήρυξης), 
προϋπολογισµού € 6.000,00 µε ΦΠΑ (€ 4.878,05 πλέον ΦΠΑ € 1.121,95), και στα πλαίσια 
των ορίων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013 (ΕΦ 
071, ΚΑΕ 9459) και  χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της διακήρυξης. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στο Σχέδιο της αριθµ. 14/2013 
∆ιακήρυξης, στην αριθµ. πρωτ. 106684/3560/30-10-2013 (ανωτέρω υπό στ. 11) 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
106521/3555/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106738/4117/30-10-2013 
στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«... Παρακαλούµε για την έγκριση παροχής ασφαλιστικής κάλυψης στα παρακάτω 
οχήµατα και µηχανήµατα έργου της Π.Ε. Πρέβεζας των οποίων η ασφάλιση έχει λήξει, για 
το χρονικό διάστηµα από την 1η Νοεµβρίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου 2014 
(ηµεροµηνία κατά την οποία λήγουν οι ασφαλίσεις και των υπόλοιπων οχηµάτων της Π.Ε. 
Πρέβεζας), για τους κάτωθι ασφαλιζόµενους κινδύνους: • Αστική ευθύνη προς τρίτους - 
σωµατικές βλάβες ανά θύµα • Αστική ευθύνη προς τρίτους - υλικές ζηµιές ανά 
ατύχηµα •Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα (Ακολουθεί Πίνακας) 
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Παρακαλούµε επίσης, για ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία µε την επωνυµία 
ΣΙΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ& ΣΙΣΚΑ ΚΛΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Ε., που 
εδρεύει στην Πρέβεζα, επί της οδού Λ. Ειρήνης 23, έναντι του συνολικού ποσού των 935,96 
€, καθώς κατέθεσε την οικονοµικότερη οικονοµική προσφορά, έναντί των εταιρειών 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ERGO Α.Α.Ε.Ζ. (Ασφάλειες Ιωάννου). Η δαπάνη θα καλυφθεί 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2013  (Ε.Φ.072- 
Κ.Α.Ε. 0899). Έχει εκδοθεί η αρ. 1546/5-8-2013 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε 
αύξοντα αριθµό 307/2013 στα βιβλία εγκρίσεων και εντολών της Υ∆Ε Ν. Πρέβεζας. ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1376/04-11-2013) 

Α. Εγκρίνει την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στα παρακάτω οχήµατα και µηχανήµατα 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας των οποίων η ασφάλιση έχει λήξει, για το χρονικό διάστηµα από την 
1η Νοεµβρίου 2013 έως και την 30η Ιουνίου 2014 (ηµεροµηνία κατά την οποία λήγουν οι 
ασφαλίσεις και των υπόλοιπων οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας), για τους κάτωθι 
ασφαλιζόµενους κινδύνους: 

� Αστική ευθύνη προς τρίτους - σωµατικές βλάβες ανά θύµα 

� Αστική ευθύνη προς τρίτους - υλικές ζηµιές ανά ατύχηµα 

� Υλικές ζηµιές από ανασφάλιστο όχηµα 

α/α 
Αριθµός  

κυκλ/ρίας 
Είδος Εργοστ. κατασκευής - Τύπος 

Φορολ. 

Ισχύς 

1 ΚΗΙ  8342 
Φορτηγό 

(Ανατρεπόµενο) 
BMC 938  6 X 4 53 HP 

2 ME 50999 Πολυµηχάνηµα ABIENTE  FOREDIL-RAM  102 HP 

3 ΠΡ 103928 Προωθητήρας NEW HOLLAND  D-180 LT   189 HP 

4 ME 103927 
Υδραυλικός  
εκσκαφέας 

NEW HOLLAND LB90B   97 HP 

5 ME 6501 ∆ιαγραµµιστικό NISSAN ALTLEONE  102 HP 

 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, καθώς και την απαιτούµενη δαπάνη, η 
οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0899, του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2013 της Π.Ε. Πρέβεζας, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΙΣΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΣΚΑ 
ΚΛΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Πρέβεζα, επί της οδού Λ. 
Ειρήνης 23, έναντι του συνολικού ποσού των € 935,96 δεδοµένου ότι κατέθεσε την 
οικονοµικότερη οικονοµική προσφορά µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 

Έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας (υποδήµατα & είδη ένδυσης), για τη 
χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του 
οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 2040831/14806/0022/7-7-1993 (ΦΕΚ 497/Β/1993) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
των υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Εργασίας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 
1957/Β/1-11-99) και 2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β΄/19-3-2002), µε την οποία 
προβλέπεται η προµήθεια και χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης και 
υποδήµατα) σε υπαλλήλους του µηχανικού εξοπλισµού που απασχολούνται αποκλειστικά 
µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (αποχιονισµούς, διάνοιξη νέων οδών 
κλπ). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
106677/3559/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106731/4113/30-10-2013 
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στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «...Σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της αριθµ. 2040831/14806/0022/7-7-1993 (ΦΕΚ 497/Β/1993) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και 
Εργασίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 
2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β/1-11-99) και 2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 
320/Β΄/19-3-2002), προβλέπεται η προµήθεια και χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας 
(είδη ένδυσης και υποδήµατα) σε υπαλλήλους του µηχανικού εξοπλισµού που 
απασχολούνται αποκλειστικά µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου 
(αποχιονισµούς, διάνοιξη νέων οδών κλπ). Κατόπιν των παραπάνω διατάξεων και 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η προµήθεια των προβλεπόµενων ειδών για τη 
χορήγησή τους στους δέκα (10) δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, 
παρακαλούµε: Για την έγκριση πραγµατοποίησης της προµήθειας, των προβλεπόµενων 
ειδών ως εξής: Υποδήµατα: ∆έκα (10) ζεύγη µποτάκια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα από 
κρεπ ή λάστιχο, ∆έκα (10) ζεύγη σκαρπίνια δερµάτινα, αδιάβροχα, µε σόλα ραφτή. 
Ενδύµατα Χειµερινά: Είκοσι (20) παντελόνια από ύφασµα 75/25 τύπου BARATHEA, Είκοσι 
(20) πουλόβερ µάλλινα µε µανίκια τύπου ζιβάγκο ή V βάρους 500 gr, Είκοσι (20) ζεύγη 
γάντια από χοιρινό δέρµα µε εσωτερική επένδυση φανέλα, ∆έκα (10) σακάκια τύπου τζάκετ 
από ύφασµα, ∆έκα (10) πηλίκια..  Ενδύµατα Θερινά: Είκοσι (20) παντελόνια  τερυλέν από 
ύφασµα 55/45 τύπου ΦΡΕΣΚΟ, βάρους 180 ανά τ.µ., Είκοσι (20) πουκάµισα εργασίας 
βαµβακερά 100%, ∆έκα (10) πηλίκια  από ύφασµα ή ψάθα..  Για την  ανάθεση της 
προµήθειας των απαιτουµένων ειδών ιµατισµού στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΗΛ» µε συνολικό ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα 
ευρώ (2.970,00 €) µε ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά. Για την  ανάθεση της 
προµήθειας των απαιτουµένων υποδηµάτων στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΧΡΗΣΤ.-ΑΝΑΣΤ.» µε ποσό χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ 
(1.550,00 €) µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τη συνηµµένη προσφορά. Η δαπάνη θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2013  (Ε.Φ.072- 
Κ.Α.Ε. 1421 & 1423)...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1377/04-11-2013) 

Εγκρίνει την προµήθεια των κάτωθι ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & υποδήµατα) 
για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους του µηχανικού εξοπλισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
απασχολούνται µε εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου (αποχιονισµούς, διάνοιξη 
νέων οδών κλπ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ. 2040831/14806/0022/7-7-1993 (ΦΕΚ 
497/Β/1993) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 
2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β/1-11-99) και 
2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β΄/19-3-2002), ως εξής:  

Υποδήµατα: 

� ∆έκα (10) ζεύγη µποτάκια δερµάτινα αδιάβροχα µε σόλα από κρεπ ή λάστιχο. 

� ∆έκα (10) ζεύγη σκαρπίνια δερµάτινα, αδιάβροχα, µε σόλα ραφτή. 

Ενδύµατα Χειµερινά: 

� Είκοσι (20) παντελόνια από ύφασµα 75/25 τύπου BARATHEA 

� Είκοσι (20) πουλόβερ µάλλινα µε µανίκια τύπου ζιβάγκο ή V βάρους 500 gr 

� Είκοσι (20) ζεύγη γάντια από χοιρινό δέρµα µε εσωτερική επένδυση φανέλα 

� ∆έκα (10) σακάκια τύπου τζάκετ από ύφασµα 

� ∆έκα (10) πηλίκια 

Ενδύµατα Θερινά: 

� Είκοσι (20) παντελόνια  τερυλέν από ύφασµα 55/45 τύπου ΦΡΕΣΚΟ, βάρους 180 ανά τ.µ. 

� Είκοσι (20) πουκάµισα εργασίας βαµβακερά 100% 
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� ∆έκα (10) πηλίκια  από ύφασµα ή ψάθα 

Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας των ανωτέρω ειδών για τη χορήγησή τους στους δέκα 
(10) δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, στους κάτωθι προµηθευτές, βάσει των 
προφορών που υπέβαλαν στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και την απαιτούµενη δαπάνη για την εκτέλεση της προµήθειας, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1421 & 1423, του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, ως εξής: 

Α) στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΗΛ» µε 
συνολικό ποσό δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα ευρώ (2.970,00 €) µε ΦΠΑ, για την 
προµήθεια των απαιτουµένων ειδών ιµατισµού και  

Β) στην ατοµική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΧΡΗΣΤ.-
ΑΝΑΣΤ.» µε συνολικό ποσό χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ (1.550,00 €) µε ΦΠΑ, για την 
προµήθεια των απαιτουµένων υποδηµάτων. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 την κατασκευή γκισέ για τις ανάγκες των γραφείων της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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. 
106737/3561/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 106754/4121/30-10-2013 
στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: «Προκειµένου να 
εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες κατασκευής γκισέ µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
γκισέ µελαµίνης πάχους 25 mm και διαστάσεων 8 m µήκους και 1,30 m ύψους, για τις 
ανάγκες των γραφείων της ∆/νσης Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και 
έπειτα από τον έλεγχο των υποβαλλόµενων στην Υπηρεσία µας προσφορών, 
παρακαλούµε για τα εξής: 1. Την έγκριση εκτέλεσης της ως άνω κατασκευής. 2. Την 
ανάθεση των ανωτέρω εργασιών στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΡΑΠΤΗ Ο.Ε.» µε ποσό προσφοράς 
984,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, έναντι του ποσού προσφοράς 1.107,00 € µε ΦΠΑ 
της επιχείρησης «ΕΠΙΠΛΟΚΙΝΗΣΗ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ». Η δαπάνη θα καλυφθεί 
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πιστώσεις του προϋπολογισµού της Π.Ε Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2013  (Ε.Φ.072- 
Κ.Α.Ε. 1711)...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1378/04-11-2013) 

Εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή γκισέ µελαµίνης πάχους 25 mm και 
διαστάσεων 8 m µήκους και 1,30 m ύψους, για τις ανάγκες των γραφείων της ∆/νσης 
Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας,  
και την ανάθεση εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΡΑΠΤΗ Ο.Ε.» µε 
ποσό 984,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, η οποία έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, 
µεταξύ αυτών που συνέλεξε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας,  
καθώς και τη σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 072 ΚΑΕ 1711 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013.  
.................................................................................................................................................. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 πραγµατοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. 
Πρέβεζας.    
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 106639/3557/30-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
106732/4114/30-10-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. 
Πρέβεζας έτους 2013, οι οποίες εξυπηρετούν άµεσες και επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες 
της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής 
υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα προµηθευτές. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, σηµείωσαν ότι, σχετικά µε τη δαπάνη που αφορά στην αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε., ισχύουν οι θέσεις της παράταξης «Ήπειρος 
Τόπος να Ζεις», όπως κατατέθηκαν στη συζήτηση της σχετικής αριθµ. 9/46/31-07-2013 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου, και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των 
πρακτικών της συνεδρίασης.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1379/04-11-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της 
παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ-
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0899 177,74 
Αναγόµωση πυροσβεστήρων της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 

Πρέβεζας  

Μαγκλάρας 
Κωνσταντίνος 

2 072 1699 369.00 
Προµήθεια φωτιστικών ασφαλείας της 

∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Μαγκλάρας 
Κωνσταντίνος 

3 072 1699 124.00 
Προµήθεια διαλυτικού νίτρου της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας  Κάλλης 

4 072 1699 135,30 
Προµήθεια  εργαλείων για τις ανάγκες της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 

Σιδηροϋδραυλική 

5 072 1231 700,00 
∆απάνη για προµήθεια ειδών καθαριότητας 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 

Πρέβεζας 
Αφοί Θ. Λιόντου Ο.Ε. 

6 072 1329 478,00 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
(καπάκι φούρνου, σκληρός δίσκος, νυχάκια, 
βάση εξόδου) για επισκευή φωτοτυπικού 

µηχανήµατος της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας 

Συριόπουλος 
Ευάγγελος 

7 072 0841 81,18 

∆ηµοσίευση έκδοσης πράξης 
χαρακτηρισµού εκτάσεων προς 

απαλλοτρίωση για την υλοποίηση του έργου 
νέας οδού Θεσπρωτικού –Αυχένας 

Νταλαµάνι-Γέφυρα Μπακόλα 

Τοπική Φωνή 

8 072 0841 61,50 

∆ηµοσίευση έκδοση πράξης χαρακτηρισµού 
εκτάσεων προς απαλλοτρίωση για την 

υλοποίηση του έργου νέας οδού 
Θεσπρωτικού –Αυχένας Νταλαµάνι-Γέφυρα 

Μπακόλα  

Βήµα της Πρέβεζας  

9 072 0843 887,00 

∆απάνη για εκτυπώσεις δελτίων εξέτασης 
υποψηφίων οδηγών και µπλοκ – ∆ελτία 
Τεχνικού Ελέγχου - για τα µεικτά κλιµάκια 

ελέγχου της ∆/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Πρέβεζας 

Ε. Κυτίνου & Σια Ο.Ε.  

10 072 0829 2.240,00 
Προµήθεια ελαστικών µηχανηµάτων-

οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας 
Τσιµούλης 

Κωνσταντίνος 
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11 072 1329 430,38 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (4 µνήµες 1Gb 

pc5300 και 1 κάρτα γραφικών Η/Υ, 
µπαταρίες UPS) για τις υπηρεσίες της Π.Ε. 

Πρέβεζας 

Γκοράτσας Γεώργιος 

12 072 1329 118,00 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
ηλεκτρονικού υπολογιστή που 

χρησιµοποιείται για τις εξετάσεις της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 

Πρέβεζας (2 κάρτες µνήµης, Seagate 250 
Gb HDD) 

Μπαρόλας 
Χριστόφορος - 

Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 071 
9459.0

02 40.320,00 Αύξηση του Μ.Κ. της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ 

Αναπτυξιακή Ν. 
Ηπείρου-Αµβρακικού 

Αναπτυξιακή 
Ανώνυµη Εταιρία 
ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΜ)    

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 50ο 

Έγκριση δαπάνης για την καταβολή µισθολογικής παροχής της νοµικής συµβούλου 
της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και νυν Π.Ε. Πρέβεζας, Καπλάνη Μαρίας, βάσει της αριθµ. 
427/2011 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και της αριθµ. 39/2013 
απόφασης του Μονοµελούς 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
63034/2319/07-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97646/3801/08-10-2013 στον 
φάκελο 14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
καταβολή µισθολογικής παροχής της νοµικής συµβούλου της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και 
νυν Π.Ε. Πρέβεζας, Καπλάνη Μαρίας, βάσει της αριθµ. 427/2011 απόφασης του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας και της αριθµ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς 
Εφετείου Ιωαννίνων. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε την αναβολή 
συζήτησης και λήψης απόφασης επί του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1381/04-11-2013) 

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος: «Έγκριση δαπάνης για την 
καταβολή µισθολογικής παροχής της νοµικής συµβούλου της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και νυν 
Π.Ε. Πρέβεζας, Καπλάνη Μαρίας, βάσει της αριθµ. 427/2011 απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Πρέβεζας και της αριθµ. 39/2013 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου 
Ιωαννίνων». 
Το θέµα θα επανέλθει σε επόµενη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
.................................................................................................................................................. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 51ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του 
υποέργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου ερµηνείας περιβάλλοντος 
περιοχής Όµορφη Ράχη Ανηλίου – Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 40.000,00 € 
µε Φ.Π.Α.  
 
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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 4924/229/17-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 25-10-2013, ως προς τον προϋπολογισµό του υποέργου), περί 
έγκρισης διάθεσης της σχετικής πίστωσης σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010» (Υποέργο: Αποκατάσταση χώρου 
ερµηνείας περιβάλλοντος περιοχής Όµορφη Ράχη Ανηλίου – Προµήθεια υλικών). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 107643/8639/01-
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11-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107666/4204/01-11-2013 στον φάκελο 
14/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία αναφέρει και εισηγείται τα εξής: «…. ► 
Σας παρακαλούµε για την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, για την 
εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση χώρου ερµηνείας περιβάλλοντος, περιοχής 
"Όµορφη Ράχη" Ανηλίου – Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 40.000,00 €, µε Φ.Π.Α., 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε 
τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 
2010». Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση πίστωσης και ο ορισµός των 
αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ. 4924/229/17-01-2013 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στις 25-10-2013, ως προς τον 
προϋπολογισµό του υποέργου). ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1382/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την εκτέλεση του υποέργου 
«Αποκατάσταση χώρου ερµηνείας περιβάλλοντος περιοχής Όµορφη Ράχη Ανηλίου – 
Προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 40.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου (ΚΑ 2010ΕΠ3000014), µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 
από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου, έτους 2010», βάσει της σχετικής µελέτης (τεχνική 
περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο) που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 107643/8639/01-11-
2013εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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 του Πρακτικού IV/29-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.     

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα και του Ν. 3886/2010. 

6. Την αριθµ. 28/1128/01-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, τακτικού (ανοικτού) διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου 
δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
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∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), η 
σύναψη της οποίας αποφασίστηκε µε την αριθµ. 8/62/25-7-2012 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η 
υπογραφή της εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 397/2012 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου (ΣΤ΄ 
∆ιακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του έργου του 
θέµατος, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 86748/6450/28-09-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η 
σχετική δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της διακήρυξης του ανωτέρω 
διαγωνισµού.  

7. Την αριθµ. 30/1218/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως  
τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 35/1418/07-12-2012 απόφαση της, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος και 
ορίσθηκαν τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης». 

8. Την αριθµ. 8/200/04-03-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος, που επισυνάφθηκε στην απόφαση 
αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής,  και σύµφωνα µε το οποίο, στον 
ανοικτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, γίνονται 
αποδεκτές οι προσφορές των κοινοπραξιών α) «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» και β)  «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
– ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε.», επειδή προσκόµισαν όλα τα προβλεπόµενα από 
τη διακήρυξη δικαιολογητικά. 

9. Τις αριθµ. 12/365/09-04-2013 και 12/366/09-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες απορρίφθηκαν αντίστοιχα, η από 26-03-2013 προδικαστική 
προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία 
«ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – En.Act. Ε.Π.Ε.» και η από 29-03-2013 
προδικαστική προσφυγή της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Θ., Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ 
Ο.Ε.», κατά της αριθµ. 8/200/04-03-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε το από 02-04-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του 
Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/23-05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος, που επισυνάφθηκε στην απόφαση 
αποτελώντας αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο, στον 
ανοικτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) 
έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στο στάδιο αποσφράγιση των φακέλων µε την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον προσδιορισµό της πλέον συµφέρουσας από 
οικονοµική άποψη προσφοράς, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των κάτωθι 
κοινοπραξιών, και µε συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 
= 96,82 και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. = 94,27. 
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11. Την αριθµ. 20/832/15-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε η από 01-07-2013 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 
της Κοινοπραξίας µε την επωνυµία «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. 
Ε.Π.Ε.», κατά της αριθµ. 17/638/11-06-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε το από 08-07-2013 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του 
Π.∆. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

12. Την αριθµ. 54/2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία 
απορρίφθηκε η από 25-07-2013 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων του Ν. 3886/2010 της 
Κοινοπραξίας «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – En.Act. Ε.Π.Ε.». 

13. Την αριθµ. 27/1127/23-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία:  
Α)  εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ/05-08-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η 
Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κοινοπραξιών ήτοι των: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. και β)  ΗΛΕΚΤΩΡ 
Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε., και προχώρησε στον προσδιορισµό της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, σύµφωνα µε τη σταθµισµένη 
βαθµολογία (ΣΒ) κάθε κοινοπραξίας, ως εξής: α) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – 
ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. = 78,81 και β)  
ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε – EN.ACT. Ε.Π.Ε. = 74,33 και  
Β) Αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, η Κοιν/ξία 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. η οποία συγκέντρωσε τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία 78,81. 

14. Το Πρακτικό IV/29-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού του θέµατος, το οποίο υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 107705/8652/01-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ107721/4206/01-11-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.).  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1383/04-11-2013) 

Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό IV/29-10-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του 
Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του 
χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη 
λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), 

που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο, 

η Επιτροπή του διαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου πρόσθετων 
δικαιολογητικών που προσκόµισε η Κοιν/ξία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.» η οποία αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης του διαγωνισµού, βάσει του αριθµ. ΙΙΙ/05-08-2013 Πρακτικού της Επιτροπής, το 
οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 27/1127/23-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και 
αφού διαπίστωσε την έγκαιρη προσκόµισή τους εντός της ορισθείσας προθεσµίας, προέβη 
στον έλεγχο αυτών ως προς την ορθή προσκόµισή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 21 της 
διακήρυξης και διαπίστωσε ότι ο προσωρινός µειοδότης προσκόµισε τα προβλεπόµενα 
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έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και τα αντίστοιχα µε ισχύ 
κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.  

Κατόπιν των ανωτέρω οµόφωνα εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην 
Κοιν/ξία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.».  

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου της 
Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας 
του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, προϋπολογισµού € 1.290.600,00 πλέον Φ.Π.Α., για 
τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και € 144.810,00 πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000 m³ 
στραγγισµάτων, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσµου 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), η σύναψη της οποίας 
αποφασίστηκε µε την αριθµ. 8/62/25-7-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και η υπογραφή της εγκρίθηκε 
µε την υπ΄ αριθµ. 397/2012 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου (ΣΤ΄ ∆ιακοπών) του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, 

σύµφωνα µε τα Πρακτικά αριθµ. Ι/19-02-2013 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής), ΙΙ/23-
05-2013 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) και ΙΙΙ/05-08-2013 (αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, τα οποία εγκρίθηκαν µε τις 
αντίστοιχες, αριθµ. 8/200/04-03-2013, 17/638/11-06-2013 και 27/1127/23-09-2013 αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 

στην Κοιν/ξία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-
Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», επειδή προσκόµισε όλα τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά κρίθηκε παραδεκτή στο σύνολό της και 
βαθµολογήθηκε µε συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 96,82 η οικονοµική της 
προσφορά είναι η πλέον συµφέρουσα και συγκέντρωσε τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία 
78,81 ενώ επιπλέον προσκόµισε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα 
µε το άρθρο 21 της διακήρυξης, σύµφωνα µε το ανωτέρω, IV/29-10-2013 Πρακτικό (έλεγχος 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια Κοιν/ξία «ΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε.», 
για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
(Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νοµός Ιωαννίνων), για 
διάρκεια ενός (1) έτους από το πέρας του χρόνου δοκιµαστικής λειτουργίας του, µε συνολικό 
ποσό προσφοράς € 1.080.000,00 (ήτοι ποσό € 960.000,00 για τα αστικά απορρίµµατα και 
ποσό € 120.000,00 για τα στραγγίσµατα), µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους του 
Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 
4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
5. Λάζος Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΙV 

της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για 
την παροχή της υπηρεσίας: 

«Λειτουργία ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» 

(Προϋπολογισµού 1.290.600,00  €, πλέον Φ.Π.Α., για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α.  και 144.810,00  

€, πλέον Φ.Π.Α., για τη µεταφορά 15.000  m3  στραγγισµάτων.) 

 
Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε την 19-12-2012, µε ανοιχτή (δηµόσια) διαδικασία µε 

σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά» της παρ. 1α του άρθρου 51 του Π.∆. 60/2007.  

Στα Ιωάννινα σήµερα την 29η του µηνός Οκτωβρίου του 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄ 

π.µ., σύµφωνα µε την αριθµ. 105541/8441/25-10-2013 πρόσκληση της προέδρου της επιτροπής. 

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

1 ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΑΚΗ υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, ως Πρόεδρος,  

2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, υπάλληλος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού, ως Μέλος,  

3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗ, υπάλληλος της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, ως Μέλος.  

 

που αποτελούµε την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του πιο πάνω ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα 
µε την αρ. 30/1218/24-10-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως  τροποποιήθηκε µε την αρ. 35/1418/07-12-212 απόφαση της, συνήλθαµε σε δηµόσια 
συνεδρίαση, στο γραφείο 308 της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συνέχιση αυτού, µε την 
αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου πρόσθετων δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 27/1127/23-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Κατά την συνεδρίαση παρίστατο και εκπρόσωπος του προσωρινού µειοδότη, δηλ. της κξίας: 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ 
Ο.Ε., ο κ. Κολοβός Σπυρίδων     

Η Επιτροπή, προέβη κατ’ αρχάς σε έλεγχο  της έγκαιρης προσκόµισης τους, σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 της διακήρυξης, εντός είκοσι ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση και διαπίστωσε την 
έγκαιρη προσκόµισή τους εντός της ορισθείσας προθεσµίας. Στη συνέχεια  προχώρησε στην 
αποσφράγιση του φακέλου πρόσθετων δικαιολογητικών του προσωρινού µειοδότη, δηλ. της κξίας: 
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. και  µονόγραψε αυτά ανά σελίδα.  

Κατόπιν προέβη στον έλεγχο αυτών ως προς την ορθή προσκόµισή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 
21 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι, πράγµατι, ο προσωρινός µειοδότης προσκόµισε τα 
προβλεπόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία βρίσκονται σε ισχύ σήµερα, καθώς και τα 
αντίστοιχα µε ισχύ κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

 

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

 

Εισηγείται οµόφωνα 

 

την κατακύρωση του παραπάνω διαγωνισµού στη κξία:  

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – Θ.,Γ. ΛΩΛΟΣ-Χ. 
ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

 

 
 Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφθηκε από την Επιτροπή σε 5 αντίτυπα ένα εκ των 
οποίων θα υποβληθεί στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να προβεί στις 
νόµιµες ενέργειες. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η Πρόεδρος 

 

Τα Μέλη 

ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΣΑΚΗ 

 

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΗ 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση µετακίνησης του Ευάγγελου Σιώτου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του σε διήµερο συµπόσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα «Η Αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών 
Πλαισίων ως µοχλός Ανάπτυξης», που θα πραγµατοποιηθεί 12 και 13 Νοεµβρίου 2013 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της  Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 107871/4904/01-11-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 107895/4210/01-11-2013 στον φάκελο 14/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Ευάγγελου Σιώτου, 
υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε διήµερο συµπόσιο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα «Η Αναθεώρηση των 
Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ως µοχλός Ανάπτυξης», που θα πραγµατοποιηθεί 
12 και 13 Νοεµβρίου 2013. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των προϊσταµένων των 
∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να παρακολουθούν 
σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από 
τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς 
παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1384/04-11-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Ευάγγελου Σιώτου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
διήµερο συµπόσιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε θέµα 
«Η Αναθεώρηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ως µοχλός Ανάπτυξης», που θα 
πραγµατοποιηθεί 12 και 13 Νοεµβρίου 2013, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 500,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013.  
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 31/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (4) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 12.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 107276/4199/31-10-2013 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Λάζος Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος  

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ 
ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 30-06-2014.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 7/2013 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 107609/10792/04-11-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 108181/4217/04-11-2013 στον φάκελο 14/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 6-9-2013 αίτηση της αναδόχου, για παράταση περαίωσης 
των εργασιών µέχρι την 31-6-2014 για τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτή και ειδικότερα 
επειδή οι δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τους µήνες Ιανουάριο - Απρίλιο 
καθυστέρησαν την εκτέλεση των εργασιών και επειδή η µη ολοκλήρωση της διαδικασίας 
απαλλοτριώσεων σε µεγαλύτερο από 50% τµήµατος του έργου δεν επέτρεψε την 
εκτέλεση καµίας εργασίας στο συγκεκριµένο τµήµα. Η Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται 
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τα εξής: « … 6. Με το 109398/18.10.2013 έγγραφο της Ε.Υ.∆. του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του 
ΥΠ.Ε.Κ.Α  διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για την προέγκριση παράτασης προθεσµίας 
µέχρι 31/06/2014. 7. Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή η Υπηρεσία µας θεωρεί 
βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. Επειδή οι παραπάνω 
λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου η Υπηρεσία µας κρίνει εύλογο το αίτηµα 
του αναδόχου. ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας 
περαιώσεως του έργου, µέχρι 01-06-2014 µε δικαίωµα αναθεώρησης… ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1385/04-11-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΤΡΙΠΥΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», µέχρι την 
30-06-2014, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 109398/18.10.2013 
έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠ.Ε.Κ.Α., µε το οποίο 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου 
µέσω της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσής.    
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης, 

4. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

5. Λάζος Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛ197Λ9-ΣΘΥ


