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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/05-05-2011
Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου 
του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε με 
την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, αποτελούμενη 
από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, Περιφερειακούς Συμβούλους: 

Τακτικά μέλη:      Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίμπας Γεώργιος
2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος
3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης
4. Ντέτσικας Κων/νος 4. Δηλαβέρης Αναστάσιος
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. Διβάρης Διονύσιος
6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος
7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος
8. Κωτσαντής Κων/νος 8. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. 
πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 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. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος  

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

4. Δηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος

6. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύμβουλος

7. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Απουσίαζε από τη συνεδρίαση, το μέλος αυτής κ. Ιωάννου Αθηνά.

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. 
26930/880/03-05-2011  Πρόσκλησης  του  Προέδρου  της,  εστάλη  σε  όλα  τα  έντυπα  και 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).

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

1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από  19-04-2011 συνεδρίασης.

2. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών για τις ανάγκες επισκευής και συντήρησης 
των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και για τη 
μίσθωση Μηχανημάτων Έργου.
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3. Έγκριση  των  όρων  της  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  πλειοδοτικού  διαγωνισμού 
μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Καστρίου Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012.

4. Έγκριση  των  όρων  της  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  πλειοδοτικού  διαγωνισμού 
Μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Λούρου Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012.

5. Έγκριση  δαπανών  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών  και  ελαστικών  και  για  την 
επισκευή μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

6. Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  συνδρομής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο 
Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ).

7. Εξουσιοδότηση του Δήμου Ζαγορίου, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών.

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  βλαβών  στην  επαρχιακή  οδό  Χαροκόπι  -  Γέφυρα 
Τσιμόβου», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, μέχρι την 30-08-2011.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  βλαβών  στο  έργο  Ολοκλήρωση  εργασιών  στην 
επαρχιακή  οδό  Μικρή  Γότιστα  –  Συνοικισμός  Σούτσου  –  Μεγ.  Περιστέρι»,  αναδόχου 
εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

10. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της 
Π.Ε. Ιωαννίνων  «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων Ιωαννίνων  (Β’ Εργολαβία)», 
αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, μέχρι την 30-09-2011.

11. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

12. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
προμήθεια τόνερς και μελανιών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών έτους 2011 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

14. Έγκριση του αριθμ.  1/19-04-2011 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών)  της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας σχετικός 
με τη διενέργεια αναλύσεων, μελετών και αναφορών», του έργου με τίτλο «Wood Energy 
Exploitation for Entrepreneurship»  (Αξιοποίηση  της  Δασικής  Βιομάζας  για 
Επιχειρηματικότητα),  του  Διακρατικού  Προγράμματος  Εδαφικής  Συνεργασίας  MED 
«Μεσογειακός Χώρος 2007-2013».

15. Έγκριση άσκησης των ενδίκων μέσων της ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής κατά 
των  υπ’  αριθμ.  157/2011  και  184/2011  διαταγών  πληρωμής  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.

16. Έγκριση ανάθεσης σε  ιδιωτικό συνεργείο,  του  έργου της  μεταφοράς αρχειακού υλικού 
κ.λπ., από τους χώρους του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, σε αποθήκη που έχει 
παραχωρηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων (εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού αεροδρομίου).

17. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Βελτίωση -  αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων σε  τμήματα  επαρχιακού 
δικτύου  περιοχής  Μετσόβου»,  αναδόχου  εταιρείας  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.

18. Έγκριση  της  τοπογραφικής  μελέτης  της  μελέτης  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων με  τίτλο  «Μελέτη 
μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» με κατ’ αποκοπή αμοιβή € 81.442,00 για 
εργασίες  και  €  18.731,66  για  ΦΠΑ,  με  συνολικό  τίμημα  €  100.173,66  αναδόχων 
μελετητικών  γραφείων  «ΘΑΛΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  –  Π.  ΤΟΝΙΟΛΟΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε., 
ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.,  ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΔΕΡΕΚΑΣ  ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
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19. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση 
«ΤΑΞΙΔΙ», στη Λευκωσία της Κύπρου.

20. Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου  στην έκθεση “2ο AGRO 
QUALITY FESTIVAL”,  που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα από 13 έως 15-05-
2011.

21. Έγκριση  του  αριθμ.  2/28-04-2011  Πρακτικού  (αξιολόγηση  τεχνικών  προσφορών)  της 
Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  του  αναδόχου  «Εξωτερικός 
Εμπειρογνώμονας σχετικός με τη διενέργεια αναλύσεων, μελετών και  αναφορών», του 
έργου με τίτλο «Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship» (Αξιοποίηση της Δασικής 
Βιομάζας για Επιχειρηματικότητα), του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013».

22. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας,  με  τίτλο  «Επείγουσες  εργασίες  αποκατάστασης  γηπέδου  μπάσκετ,  μετά  τις 
αποχετεύσεις των νερών, στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Πέτα», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.».

23. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια στεφάνων για την διοργάνωση του εορτασμού των 
Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, την 
09-05-2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

24. Έγκριση  δαπανών  για  τον  εορτασμό  της  επετείου  της  ημέρας  λήξης  του  Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, την 09-05-2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

25. Έγκριση  δαπανών  για  την  διοργάνωση  των  εκδηλώσεων  εορτασμού  ημέρας  Εθνικής 
Αντίστασης την 09-05-2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

26. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια στεφάνων για την διοργάνωση του εορτασμού των 
Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, την 
09-05-2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

27. Δικαστική  Εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) σχετικά με την από 23-03-2011 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Παντελή Χαρακλιά του Ευαγγέλου, κατά της Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της, 
αναβλήθηκε  η  συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  επί  του  αριθμ.  18  Θέματος της  ημερήσιας 
διάταξης, το οποίο θα επανέλθει για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, μετά 
από ενημέρωση του  Προέδρου  και  των  μελών:  «Έγκριση  της  τοπογραφικής  μελέτης  της 
μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων με τίτλο «Μελέτη μεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» 
με κατ’  αποκοπή αμοιβή € 81.442,00 για εργασίες και € 18.731,66 για ΦΠΑ, με συνολικό 
τίμημα  €  100.173,66  αναδόχων  μελετητικών  γραφείων  «ΘΑΛΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ  –  Π. 
ΤΟΝΙΟΛΟΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.,  ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ε.Π.Ε.,  ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΠΟΥΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

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 τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (7 
πεδίων)  και  καλωδιώσεων  αντλιοστασίων  Α2  Λαψίστας  και  Α4  Ροδοτοπίου», 
προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της  ΣΑΕΠ 
030  Ηπείρου  με  ΚΑ  2010ΕΠ03000014  και  τίτλο  «Έργα  αποκατάστασης  ζημιών  από 
θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010».

2. Ορισμός  πληρεξουσίου  δικηγόρου  για  τη  δικαστική  εκπροσώπηση  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη 
δικάσιμο της 20-05-2011,  καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  σχετικά με την από 
13-04-2011  και  με  αριθμό  έκθεσης  κατάθεσης  488/13-04-2011  αίτησης  αναγνώρισης 
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δικαιούχων  αποζημίωσης  (ειδική  διαδικασία  απαλλοτριώσεων),  των  Βασιλικής  χας 
Γεωργίου Παπακίτσου κλπ, η οποία στρέφεται και κατά της Π.Ε. Άρτας. 

3. Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση 
4ης Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τμήμα: Ροδαυγή – Σουμέσι, Α΄ 
κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)», προϋπολογισμού για δημοπράτηση € 2.555.446,51 

4. Έγκριση της μελέτης του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (7 πεδίων) 
και καλωδιώσεων αντλιοστασίων Α2 Λαψίστας και Α4 Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού € 
73.800,00 με ΦΠΑ και της διακήρυξης της δημοπρασίας του, με τη διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, με μέριμνα της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

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

Επίσης,  κατά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  έγινε 
ενημέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 19-04-
2011 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (άρθρο  175  του  Ν.  3852/2010),  όπως  αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε 
(05)  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  26930/880/03-05-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης,  Δηλαβέρης 
Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 2  ο     
Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών για τις ανάγκες  επισκευής και συντήρησης των 
αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και για τη μίσθωση 
Μηχανημάτων Έργου.

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις διατάξεις  
του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», των Π.Δ. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί  Λογιστικών  των  Ν.Π.Δ.Δ»,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την με αριθμ. 3373/390/20-03-1975 απόφαση του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβέρνησης, «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντήρησης και προμήθειας 
ανταλλακτικών κ.λπ. των αυτοκινήτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με 
την 4993/475/24-04-1975 απόφαση του ίδιου Υπουργείου.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε  πάνω στο  θέμα (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ.  22851/586/14-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ.  πρωτ.  24320/797/20-04-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με την 
οποία εισηγείται, τη συγκρότηση των προβλεπομένων συλλογικών οργάνων και τον ορισμό των 
μελών αυτών για τις ανάγκες  επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και για τη μίσθωση Μηχανημάτων Έργου.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/244/05-05-2011)

Συγκροτεί  τις  κάτωθι  Επιτροπές,  για  τις  ανάγκες  επισκευής  και  συντήρησης  των  αυτοκινήτων  και 
μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και για τη μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και 
ορίζει τα μέλη αυτών, ως εξής:

Α) Επιτροπή ελέγχου, επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων
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Συγκροτεί  την Επιτροπή ελέγχου,  επισκευής και  συντήρησης αυτοκινήτων και  μηχανημάτων για τις 
ανάγκες  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  αποτελούμενη  από  τους  κάτωθι  υπαλλήλους  αυτής,  με  τους 
αναπληρωτές τους, ως εξής:

1. Παππά  Βασίλειο, υπάλληλο  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας,  του  κλάδου  ΠΕ 
Μηχανολόγων  –  Ηλεκτρολόγων,  με  αναπληρωτή  τον  Γαλανούλη  Ηλία, Προϊστάμενο  Τεχνικού 
Τμήματος Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών - Μηχανολόγων,

2. Μαργώνη Γεώργιο, Προϊστάμενο του Τμήματος χορήγησης αδειών Ανάπτυξης – Ενέργειας & 
Φυσικών  Πόρων  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης,  του  κλάδου  ΠΕ  Μηχανολόγων  -  Μηχανικών,  με 
αναπληρωτή τον Αντωνάδο Λάζαρο, υπάλληλο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών και

3. Φερεντίνο  Λάμπρο, υπάλληλο  του  Τμήματος  Εργαστηρίων  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων,  του 
κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Γεωργ. Μηχανημάτων, με αναπληρωτή τον Χρήστου Σπυρίδωνα, υπάλληλο 
του Τμήματος Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου Δ.Ε. Εργοδηγών.

Β)  Επιτροπή  παραλαβής  καυσίμων  κίνησης  (βενζίνη  -  αμόλυβδη)  και  λιπαντικών   για  τις 
ανάγκες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων

Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής καυσίμων κίνησης (βενζίνη - αμόλυβδη) και λιπαντικών  για τις  
ανάγκες των αυτοκινήτων και  μηχανημάτων της Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  αποτελούμενη  από τους κάτωθι 
υπαλλήλους αυτής, ως εξής:

1. Παππά  Βασίλειο, υπάλληλο  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας,  του  κλάδου  ΠΕ 
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων 

2. Μπέσκα Γεώργιο,  υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου Δ.Ε. Οδηγών 
και

3. Καρίμαλη Σταμάτη, υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του κλάδου Δ.Ε. Οδηγών.

Γ) Επιτροπή για την μίσθωση Μηχανημάτων Έργου

Συγκροτεί την Επιτροπή για την μίσθωση Μηχανημάτων Έργου, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους αυτής, ως εξής:

1. Φερεντίνο  Λάμπρο, υπάλληλο  του  Τμήματος  Εργαστηρίων της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων,  του 
κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Γεωργ. Μηχανημάτων

2. Ευθυμίου Χρήστο,  Προϊστάμενο Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, του 
κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών και

3. Βαρβάρα Μιχαήλ, υπάλληλο του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, του 
κλάδου Δ.Ε. Τεχνικών.
.......................................................................................................................……….......................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 3  ο  
Έγκριση  των  όρων  της  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  πλειοδοτικού  διαγωνισμού 
μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Καστρίου Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012. 

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

5. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  242/96  περί  μισθώσεων,  του  Π.Δ.  34/95  περί  εμπορικών 
μισθώσεων,  του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες  του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  161/2000  (ΦΕΚ  Α’  145/23-06-2000)  περί  μεταβίβασης  στις  Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθμια 
και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  σε  συνδυασμό με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  94  του  Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας  Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2936/20-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 24533/799/20-04-2011 στον φάκελο 
4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση των όρων της διακήρυξης 
για  τη  διενέργεια  πλειοδοτικού  διαγωνισμού μίσθωσης  Δημόσιου  Κτήματος  Καστρίου 
Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012 (από 01-01-2011 έως 31-12-2012).

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/245/05-05-2011)
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Καταρτίζει τη διακήρυξη  για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού «Μίσθωσης Δημόσιου 
Κτήματος Καστρίου Πρέβεζας για τα έτη 2011-2012», με τιμή πρώτης προσφοράς € 3.602,00 
με ειδικότερους όρους όπως συντάχθηκαν  από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και αφορά στη μίσθωση για 
καλλιέργεια, Δημοσίου Κτήματος που βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Καστρίου του Δήμου 
Πάργας, έκτασης τριάντα εννιά στρεμμάτων και επτακοσίων πενήντα μέτρων (39,750 μ.) για 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (από 01-01-2011 έως 31-12-2012).
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 4  ο  
Έγκριση  των  όρων  της  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  πλειοδοτικού  διαγωνισμού 
μίσθωσης Δημόσιου Κτήματος Λούρου Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012. 

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

5. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  242/96  περί  μισθώσεων,  του  Π.Δ.  34/95  περί  εμπορικών 
μισθώσεων,  του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες  του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.Δ.  161/2000  (ΦΕΚ  Α’  145/23-06-2000)  περί  μεταβίβασης  στις  Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθμια 
και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  σε  συνδυασμό με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  94  του  Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας  Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
2936/20-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 24533/799/20-04-2011 στον φάκελο 
4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση των όρων της διακήρυξης 
για  τη  διενέργεια  πλειοδοτικού  διαγωνισμού μίσθωσης  Δημόσιου  Κτήματος  Λούρου 
Πρέβεζας, για τα έτη 2011-2012 (από 01-01-2011 έως 31-12-2012).

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/246/05-05-2011)
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Καταρτίζει τη διακήρυξη  για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού «Μίσθωσης Δημόσιου 
Κτήματος Λούρου Πρέβεζας για τα έτη 2011-2012», με τιμή πρώτης προσφοράς € 402,00 με 
ειδικότερους  όρους  όπως  συντάχθηκαν  από  το  αρμόδιο  Τμήμα  Προμηθειών  της  Δ/νσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και αφορά στη μίσθωση για 
καλλιέργεια, Δημοσίου Κτήματος που βρίσκεται στην περιοχή του Δ.Δ. Λούρου του Δήμου 
Πρέβεζας, έκτασης έξι (6) περίπου στρεμμάτων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών (από 01-
01-2011 έως 31-12-2012). 
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 5  ο  
Έγκριση δαπανών για  την προμήθεια ανταλλακτικών και  ελαστικών και  για  την επισκευή 
μηχανημάτων – 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ. 
24588/626/21-04-2011 έγγραφα, συνημμένο με αρ. πρωτ. 24769/802/21-04-2011 στον 
φάκελο  4/2011  εισηγήσεων Ο.Ε.),  με  την  οποία  εισηγείται  την  έγκριση  δαπανών για 
εργασίες συντήρησης – επισκευής και  προμήθειας ελαστικών,  για τα μηχανήματα και 
οχήματα  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στο 
συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/247/05-05-2011)

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα,  σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, 
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ΚΑΕ 1329, 1321, 861 & 869 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων):

Α/Α
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ/

ΤΟΣ-
ΟΧΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ-

ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Κ.Α.Ε.

1 113269 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 200,00 1321

2 113268 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΛΑΔΙ 
ΤΟΥΡΚΟΒΕΡΤΟΥ 250,00 1329

3 5036 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 3,15-80-22,5 2 ΤΕΜ ΜΠΡ 980,00 1329
4 5213 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΛΥΣΙΔΕΣ-ΙΜΑΝΤΕΣ-ΝΑΥΤΙΚΑ 385,00 1321
5 5215 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΦΙΛΤΡΑ -ΠΟΥΛΜΑΝ -ΤΡΟΧΟΥ 950,00 1329
6 5186 JCB ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑ-ΛΑΜΕΣ-ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ 1250,00 861

7 7353 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΙΜΑΝΤΑΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ-Α ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
-ΛΑΔΙΑ 950,00 861

8 9140 Lada ΤΖΙΠ
ΣΕΒΡΟ-ΣΤΑΥΡΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ-
ΤΡΟΜΠΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ-ΦΡΕΝΩΝ 
ΤΑΚΑΚΙΑ ΚΛΠ

600,00 861

9 5028 ΤΖΙΠ ΤΡΟΜΠΑ-ΦΡΕΝΟΥ 350,00 861
11 7353 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΤΑΚΑΚΙΑ 450,00 861
12 5029 ΤΖΙΠ ΕΞΑΤΜΙΣΗ-ΛΑΔΙΑ-ΦΙΛΤΡΑ ΚΛΠ 385,00 1321
13 5027 ΤΖΙΠ ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ΔΥΝΑΜΟ- ΦΩΤΑ 395,00 861

ΣΥΝΟΛΟ 7.145,00
.......................................................................................................................……….......................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 6  ο  
Έγκριση  δαπάνης  για  την  πληρωμή  συνδρομής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  στο 
Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το από 27-04-2011 έγγραφο, συνημμένο 
με αρ. πρωτ. 25448/818/27-04-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η τ. κρατική Περιφέρεια Ηπείρου ήταν από το 1999 μέλος του Συνδέσμου 
Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (ΣΕΣΠ) ο οποίος έχει σαν σκοπό να προάγει τα 
συμφέροντα  των  συνοριακών  Περιφερειών  και  των  Διασυνοριακών  Περιοχών  σε 
Ευρωπαϊκό  Επίπεδο  (κατάθεση  προτάσεων,  επίλυση  προβλημάτων,  δραστηριοποίηση 
στα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κλπ). Έχει πληρωθεί η συνδρομή μέχρι και το 2010 και 
εκκρεμεί μόνο η ετήσια συνδρομή για το 2011, ύψους 5.000 €. Επειδή η αρμοδιότητα για 
τα  Ευρωπαϊκά  Προγράμματα  μεταβιβάζεται  στις  αιρετές  Περιφέρειες,  η  Υπηρεσία 
εισηγείται  την  έγκριση  πληρωμής  της  συνδρομής  του  έτους  2011  εκ  μέρους  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για να συνεχίσει να είναι μέλος του Συνδέσμου.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/248/05-05-2011)

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 5.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την πληρωμή της συνδρομής 
του έτους 2011 εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συμμετοχή της στον Σύνδεσμο 
Ευρωπαϊκών  Συνοριακών  Περιφερειών  (ΣΕΣΠ)  ο  οποίος  έχει  σαν  σκοπό  να  προάγει  τα 
συμφέροντα των συνοριακών Περιφερειών και των Διασυνοριακών Περιοχών σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο (κατάθεση προτάσεων, επίλυση προβλημάτων, δραστηριοποίηση στα Ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα, κλπ).
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 7  ο  
Εξουσιοδότηση του Δήμου Ζαγορίου, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997, του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων»,  βάσει  του  οποίου  οι  προμήθειες  των  ΟΤΑ  Α’  Βαθμού  διενεργούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (αριθμ. 11389/8-3-93 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών)  και  την αριθμ.  πρωτ.  57526/04-11-2010 Εγκύκλιο του Υπ.  Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

7. Την  αριθμ.  39/638/06-12-10  απόφαση  της  Νομαρχιακής  Επιτροπής 
Προγραμματισμού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προμηθειών Ιωαννίνων, 
με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, με έργο 
τη  γνωμοδότηση για  την  παροχή  εξουσιοδότησης,  με  απόφαση του Νομάρχη,  στους 
ενδιαφερόμενους  φορείς  (ιδρύματα  των  Ο.Τ.Α.  και  των  νομικών  τους  προσώπων 
δημοσίου  δικαίου),  για  την  ανάδειξη,  από  τους  ίδιους,  προμηθευτών  –  χορηγητών 
τροφίμων – πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου.

8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 
25142/1891/27-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25180/816/27-04-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται να  δοθεί εξουσιοδότηση στο 



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

Δήμο  Ζαγορίου για  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  πετρελαιοειδών,  βάσει  των 
συνημμένων  στην  εισήγηση,  αριθμ.  πρωτ.  3459/26-04-2011  έγγραφο  του  Δήμου 
Ζαγορίου και  το  από  30-12-2010  Πρακτικό  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών 
προμήθειας  τροφίμων  –  πετρελαιοδειών,  με  το  οποίο  γνωμοδοτεί  για  την  παροχή 
εξουσιοδότησης για την ανάδειξη από τους ίδιους τους ΟΤΑ, προμηθευτή – χορηγητή 
τροφίμων  –  πετρελαιοειδών  και  λοιπών  αναλωσίμων  ειδών  παντοπωλείου,  εφόσον 
καταθέσουν  σχετικά  αιτήματα  και  επικαλούνται  τέτοια  δυνατότητα,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/249/05-05-2011)

Εξουσιοδοτεί τον Δήμο Ζαγορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, κατόπιν του αριθμ. 
πρωτ.  3459/26-04-2011  εγγράφου  αιτήματός  του,  για  την  ανάδειξη  από  τον  ίδιο, 
προμηθευτών  καυσίμων  (θέρμανσης  &  κίνησης)  και  λιπαντικών  για  την  κίνηση  των 
μεταφορικών μέσων και Υπηρεσιών του Δήμου και τη θέρμανση των κτιρίων που στεγάζονται 
οι  Υπηρεσίες  αυτού,  για  το  έτος  2011,  βάσει  και  του  από  30-12-2010  Πρακτικού  της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών προμήθειας τροφίμων – πετρελαιοδειών Ιωαννίνων, με 
το οποίο γνωμοδοτεί για την παροχή εξουσιοδότησης για την ανάδειξη από τους ίδιους τους 
ΟΤΑ, προμηθευτή – χορηγητή τροφίμων – πετρελαιοειδών και  λοιπών αναλωσίμων ειδών 
παντοπωλείου,  εφόσον  καταθέσουν  σχετικά  αιτήματα  και  επικαλούνται  τέτοια  δυνατότητα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., λόγω των ιδιαιτεροτήτων των απομακρυσμένων 
Δήμων της Περιφέρειας.

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 8  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  βλαβών  στην  επαρχιακή  οδό  Χαροκόπι  -  Γέφυρα 
Τσιμόβου», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, μέχρι την 30-08-2011.      

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 186/96 καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  παρ. 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  τμήματος  Συγκοινωνιακών  Έργων  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
24033/2674/21-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ 25079/811/26-04-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέματος,  με  την  οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας,  επειδή  δεν 
ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες του έργου, λόγω  των  δυσμενών  καιρικών 
συνθηκών, συνεχών  βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων   και  χαμηλών  θερμοκρασιών που 
επικρατούν  κατά  την διάρκεια  του  χειμώνα στην εν λόγω περιοχή  καθώς και εξ΄ αιτίας 
των ειδικών προβλημάτων καθιζήσεων που υπάρχουν στην περιοχή και  εξελίσσονται 
μέχρι σήμερα.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/250/05-05-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην  επαρχιακή  οδό  Χαροκόπι  -  Γέφυρα Τσιμόβου», 
αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, μέχρι την 30-08-2011 με δικαίωμα αναθεώρησης και χωρίς άλλο 
δικαίωμα από την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου.

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Κασσής, δήλωσε ότι εκφράζει την επιφύλαξή του για 
την  έγκριση  της  παράτασης  προθεσμίας,  δεδομένου  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  είχε 
χαρακτηρισθεί  επείγον,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων, δημοπρατήθηκε με τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και η σύμβασή του υπογράφηκε 30-12-2010, οπότε η 
εκτέλεσή του θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 9  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  βλαβών  στο  έργο  Ολοκλήρωση  εργασιών  στην 
επαρχιακή οδό Μικρή Γότιστα – Συνοικισμός Σούτσου – Μεγ.  Περιστέρι», αναδόχου 
εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.      

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 186/96 καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  παρ. 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  τμήματος  Συγκοινωνιακών  Έργων  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και  Υποδομών  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
24565/2716/26-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ 25121/814/26-04-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέματος,  με  την  οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας,  επειδή  δεν 
ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες του έργου, λόγω  των  δυσμενών  καιρικών 
συνθηκών, συνεχών  βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων   και  χαμηλών  θερμοκρασιών που 
επικρατούν  κατά  την διάρκεια  του  χειμώνα στην εν λόγω περιοχή  καθώς και εξ΄ αιτίας 
των ειδικών προβλημάτων καθιζήσεων που υπάρχουν στην περιοχή και  εξελίσσονται 
μέχρι σήμερα.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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(απόφαση 11/251/05-05-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στο έργο Ολοκλήρωση εργασιών στην επαρχιακή οδό 
Μικρή  Γότιστα  –  Συνοικισμός  Σούτσου  –  Μεγ.  Περιστέρι»,  αναδόχου  εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ο.Ε.»,  μέχρι  την  30-06-2011 με  δικαίωμα 
αναθεώρησης και  χωρίς  άλλο δικαίωμα από την  επιμήκυνση του  χρόνου περαίωσης των 
εργασιών του έργου.

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Κασσής, δήλωσε ότι εκφράζει την επιφύλαξή του για 
την  έγκριση  της  παράτασης  προθεσμίας,  δεδομένου  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  είχε 
χαρακτηρισθεί  επείγον,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων, δημοπρατήθηκε με τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και η σύμβασή του υπογράφηκε 30-12-2010, οπότε η 
εκτέλεσή του θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

     7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 10  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων Ιωαννίνων (Β’ Εργολαβία)», 
αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, μέχρι την 30-09-2011.      

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 186/96 καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  παρ. 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την εισήγηση του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το 
με αρ. πρωτ. 24778/2745/26-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ 25184/817/27-
04-2011  στον  φάκελο  4/2011  εισηγήσεων Ο.Ε.),  με  συνημμένη  την  από 21-04-2011 
αίτηση  του  αναδόχου  του  έργου  του  θέματος,  με  την  οποία  αιτείται  την  χορήγηση 
παράτασης μέχρι 30/09/2011 για την ολοκλήρωση των εργασιών που εντάσσονται στην 
παρούσα  εργολαβία.  Σχετικά  με  την  πρόοδο  των  εργασιών  και  το  αίτημα  της  τη 
χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας η  Υπηρεσία  αναφέρει  ότι  στο  σύνολό  τους  οι 
εκτελεσθείσες εργασίες υπολογίζονται σε ποσοστιαία κλίμακα περί το 70-75% περίπου. 
Έχουν  παρουσιαστεί  καθυστερήσεις  στην  εξέλιξη  των  εργασιών  του  έργου  που 
οφείλονταν  συνδυαστικά  στην  δυσκολία  εύρεσης,  από  πλευράς  Αναδόχου, 
εξειδικευμένου συνεργείου να αναλάβει την έντεχνη και ασφαλή κατασκευή της στέγης 
κατά τους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς μήνες λόγω απροθυμίας (άρνησης) τους 
να εργαστούν σε μεγάλο ύψος (περί τα 10-11m) κατά την χειμερινή περίοδο χωρίς να 
υπάρχει,  για  λόγους  ασφάλειας  τους  ένα  δάπεδο  εργασίας  λόγω  του  επαυξημένου 
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κίνδυνου πτώσης και δημιουργώντας υπερβολικά μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις και 
οικονομικές  υποχρεώσεις  και  διεκδικήσεις  άλλη  λογική  εφαρμογής  μεγάλου  πλήθους 
εργατικού δυναμικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση της επιστέγασης 
με  υδραυλικές  πλατφόρμες  ανύψωσης,  παπαγαλάκια,  γερανούς  και  συνεχή  διάταξη 
ικριωμάτων αναρρίχησης. Εκτίμηση της Υπηρεσίας είναι ότι η επικάλυψη της στέγης θα 
ολοκληρωθεί  εντός  1.5-2.0 μήνες  από την έναρξη κατασκευής  της από εξειδικευμένο 
συνεργείο, ευελπιστώντας στην παρουσία καλών καιρικών συνθηκών στην περιοχή για 
το  προσεχές  χρονικό  διάστημα.  Σύμφωνα  με  τις  προφορικές  διαβεβαιώσεις  του 
Αναδόχου  οι  εργασίες  τοποθέτησης  της  στέγης  θα  αρχίσουν το  πρώτο  10ήμερο  του 
Μαΐου  και  ως  εκ  τούτου  εκτιμάται  ότι  έως  τις  15-06-2011  θα  έχει  ολοκληρωθεί.  Εν 
συνεχεία οι εναπομείναν εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα εργολαβία κρίνεται 
ότι  θα  περαιωθούν  στο  σύνολό  τους  έως  τις  31-08-2011.  Έτσι  θα  είναι  δυνατόν  να 
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο έργου και το κλείσιμο του φακέλου του έργου μέχρι 
τις 30-09-2011 όπως ζητείται από τον Ανάδοχο.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/252/05-05-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της  Π.Ε. Ιωαννίνων  «Κατασκευή αίθουσας Βαρέων Αθλημάτων Ιωαννίνων  (Β’ Εργολαβία)», 
αναδόχου  εταιρείας  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ  ΑΤΕΕ,  μέχρι  την  30-09-2011,  η  οποία  και  θα 
αποτελέσει την καταληκτική ημερομηνία περαίωσης του έργου.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 11  ο  
Έγκριση λειτουργικών δαπανών 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Προμηθειών  της  Δ/νσης  Διοικητικού 
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 25668/1543/28-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ.  25666/820/28-04-2011  στον  φάκελο  4/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία 
εισηγείται  την  έγκριση  λειτουργικών  δαπανών  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/253/05-05-2011)

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας  Θεσπρωτίας,  σε  βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Περιφερειακή  Ενότητα  Θεσπρωτίας),  όπως 
αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

1. Δαπάνη περίπου 1.000,00 € με ΦΠΑ για την προμήθεια τόνερς και μελανιών για τις 
ανάγκες εκτυπωτικών συσκευών των υπηρεσιών της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας (φορέας  072 
ΚΑΕ 1329).

2. Δαπάνη 257,50 € για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος των ΕΛΤΑ για 
τις ανάγκες αλληλογραφίας της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (φορέας 072 ΚΑΕ 1699).

3. Δαπάνη  600,00  €  με  ΦΠΑ  για  την  προμήθεια  ηλεκτρολογικών  υλικών  (καλώδια, 
σωλήνες, πρίζες και ασφάλειες) για την συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του 
Διοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 1699).

4. Δαπάνη  120,00  €  με  ΦΠΑ  για  την  κατασκευή  ενός  (1)  κάδρου-πίνακα 
ζωγραφικής για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη (φορέας 072 ΚΑΕ 1699).  

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 12  ο  
Έγκριση  τροποποίησης  δρομολογίου  μεταφοράς  μαθητών  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Ηπείρου,  περί 

εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 

διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και  ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών  των  Ν.Π.Δ.Δ»,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  και  της  ΙΒ/6071/26-8-98 
Κ.Υ.Α. καθώς και την Εγκύκλιο 6 (αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  «Δημόσιες  συμβάσεις  έργων, 
προμηθειών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης  από  1-1-2011»  και  το  αριθμ.  πρωτ.  7487/15-02-2011  έγγραφο  του 
Υφυπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  περί  της 
παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.

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

7. Την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Διοικητικού  Οικονομικού  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσπρωτίας,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
οικ.26058/1579/29-04-2011 έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  26213/825/02-05-2011 
στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την αλλαγή μεταφορέα 
στο αριθμ. 166 Αθλητικό Δρομολόγιο Σύβοτα – Ηγουμενίτσα (Δευτ – Τρ – Τετ) Πρωί από 
τον Γόγολο Αβδρέα ΤΑΖ 7726 στο Γόγολο Σπυρίδωνα με ΤΑΖ 7801 με την ίδια τιμή των 
22,80 € λόγω πώλησης του ΤΑΧΙ, από 01-05-2011.



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/254/05-05-2011)

Εγκρίνει  την  αλλαγή  μεταφορέα  στο  αριθ.  166  Αθλητικό  δρομολόγιο  Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  Σύβοτα  –  Ηγουμενίτσα  (πρωί  Δευτέρα  –  Τρίτη  – 
Τετάρτη),  από  τον  μεταορέα  Γόγολο  Ανδρέα  με  ΤΑΖ  7726  στον  μεταφορέα  Γόγολο 
Σπυρίδωνα με ΤΑΖ 7801 με την ίδια τιμή των 22,80 € λόγω πώλησης του ΤΑΧΙ, από 01-05-
2011.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 13  ο  
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την  προμήθεια  τόνερς  και  μελανιών,  για  την  κάλυψη  των  υπηρεσιακών  αναγκών 
έτους 2011 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με 
το  με  αρ.  πρωτ.  26059/1580/29-04-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ. 
26217/826/02-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται 
την  έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  διαγωνισμού προμήθειας  καινούριων  τόνερς  και 
μελανιών που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά 
και φάξ) για την κάλυψη υπηρεσιακών  αναγκών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης έως 31-12-2011, συνολικού προϋπολογισμού  18.000,00 € (με 
Φ.Π.Α.)



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/255/05-05-2011)

− Εγκρίνει τη διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια 
καινούριων τόνερς και μελανιών που απαιτούνται για τις εκτυπωτικές συσκευές (εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά και φάξ) για την κάλυψη υπηρεσιακών  αναγκών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
από  υπογραφής  της  σχετικής  σύμβασης  έως  31-12-2011,  συνολικού  προϋπολογισμού 
δαπάνης €  18.000,00  με  ΦΠΑ,  που  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1329) και  

− Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, για τη διενέργεια του 
ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (άρθρο  175  του  Ν.  3852/2010),  όπως  αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε 
(05)  του  μηνός  Μαΐου  του  έτους  2011,  κατόπιν  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  26930/880/03-05-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης,  Δηλαβέρης 
Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 14  ο  
Έγκριση του  αριθμ.  1/19-04-2011 Πρακτικού  (έλεγχος  δικαιολογητικών)  της  Επιτροπής του 
Διαγωνισμού  για την ανάδειξη του αναδόχου  «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας σχετικός με τη 
διενέργεια  αναλύσεων,  μελετών  και  αναφορών»,  του  έργου  με  τίτλο  «Wood Energy 
Exploitation for Entrepreneurship»  (Αξιοποίηση  της  Δασικής  Βιομάζας  για 
Επιχειρηματικότητα),  του  Διακρατικού  Προγράμματος  Εδαφικής  Συνεργασίας  MED 
«Μεσογειακός Χώρος 2007-2013».

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  του  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)»,  τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
των  Π.Δ.  59/2007  και  60/2007,  του  Ν.2362/1995  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  Ελέγχου  των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», 
όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και  της αριθμ.  35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,  καθώς και  την Εγκύκλιο 6 (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-
2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης από 1-1-2011».
6. Την αριθμ. 6/119/15-03-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
με την οποία εγκρίθηκαν οι  όροι  της διακήρυξης για τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού του θέματος, συγκροτήθηκε η Επιτροπή του Διαγωνισμού και εγκρίθηκε η δαπάνη 
για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της  σχετικής ανακοίνωσης  διενέργειας  του ανωτέρω 
πρόχειρου διαγωνισμού, σε δύο τοπικές εφημερίδες.
7. Την αριθμ.  13707/134/08-04-2011 διακήρυξη για  τη  διενέργεια του πρόχειρου  μειοδοτικού 
διαγωνισμού του θέματος.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας  Ηπείρου,  που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ.  πρωτ.  24834/233/28-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 26221/827/02-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την 
οποία διαβιβάσθηκε το αριθμ. 1/19-04-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας σχετικός με τη 
διενέργεια αναλύσεων, μελετών και αναφορών».
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Σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή του Διαγωνισμού, μετά  τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών, προέβη στην αποσφράγιση των προσφορών και  την μονογραφή των 
φακέλων τεχνικών και  οικονομικών προσφορών καθώς και  των φύλλων των υποβαλλόμενων 
δικαιολογητικών. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων, 
διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών όλων των προσφορών σύμφωνα 
με τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του έργου. Στη συνέχεια η  Επιτροπή αποσφράγισε τους 
φακέλους των τεχνικών προσφορών, προέβη στη μονογραφή των φύλλων αυτών και αποφάσισε 
να συνέλθει εκ νέου, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής,  για την αξιολόγηση 
και την βαθμολόγηση  των τεχνικών προσφορών.
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/256/05-05-2011)

Εγκρίνει το αριθμ. 1/19-04-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού 
για την ανάδειξη του αναδόχου «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας σχετικός με τη διενέργεια αναλύσεων, 
μελετών  και  αναφορών»  του  έργου  με  τίτλο  «Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship» 
(Αξιοποίηση  της  Δασικής  Βιομάζας  για  Επιχειρηματικότητα),  του  Διακρατικού  Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013».

Σύμφωνα  με  το  ως άνω Πρακτικό,  η  Επιτροπή του Διαγωνισμού,  μετά  τη  λήξη της  προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών, δέχθηκε τις προσφορές των:

1. Ένωση  Προμηθευτών  με  εκπρόσωπο  τον  Λάμπρου  Χρ.  Γεώργιο,  Τοπογράφο  Χωροτάκτη 
Μηχανικό    

2. TREDIT S.A Διευρωπαϊκή  εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε.

3. STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.

4. Σύμπραξη  εταιρειών  α)EUROTEC-Ανώνυμος  μελετητική  εταιρεία  β)  ΚΑΠΕ  CRES  γ) 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟτΑ 

Από  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  ανωτέρω  υποψηφίων  αναδόχων, 
διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών όλων των προσφορών σύμφωνα με 
τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του έργου.

Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  τους  φακέλους  των  τεχνικών  προσφορών,  προέβη  στη 
μονογραφή των φύλλων αυτών και  αποφάσισε να  συνέλθει  εκ νέου,  έπειτα από πρόσκληση του 
προέδρου της επιτροπής,  για την αξιολόγηση και την βαθμολόγηση  των τεχνικών προσφορών. 

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 15  ο  
Έγκριση άσκησης  των ενδίκων μέσων της ανακοπής και  της αιτήσεως αναστολής 
κατά  των  υπ’  αριθμ.  157/2011  και  184/2011  διαταγών  πληρωμής  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.  

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Την με  αριθ. πρωτ. οικ.  2008681/839/0022 εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών, 
σύμφωνα με την οποία: «Οι εναγόμενες Υπηρεσίες (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) έχουν 
καθήκον και υποχρέωση να υποστηρίζουν με κάθε νόμιμο μέσο τα συμφέροντά τους, 
ασκώντας,  όπως  οφείλουν,  μέχρι  εξαντλήσεως  τα  ένδικα  μέσα.  Επίσης  έχουν 
υποχρέωση να παρίστανται  στις δίκες για την προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο,  των 
συμφερόντων που εκπροσωπούν και δεν παραιτούνται των παραπέρα ενδίκων μέσων, 
αλλ’  απεναντίας  θα  τα  εξαντλούν,  οπότε  μόνο  και  εφόσον οι  αμετάκλητες  δικαστικές 
αποφάσεις  είναι  καταψηφιστικές,  υποχρεούνται  να  καταβάλλουν  τα  επιδικασθέντα 
ποσά».

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 25952/444/02-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  26222/828/02-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  συνημμένες  τις  υπ’  αριθμ.  157/2011  και  184/2011  διαταγές 
πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και 
εισηγείται για τη λήψη σχετικής απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 παρ.1 
περ.ε του Ν.3852/2010, προκειμένου να ασκηθεί το ένδικο μέσο της ανακοπής και της 
αιτήσεως αναστολής κατ’  αυτών.
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8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σημείωσε 
ότι  οι  διαταγές πληρωμής του θέματος,  εκδόθηκαν με  βάση λογαριασμούς – εντολές 
προς πληρωμή εκτελεσθεισών εργασιών για τα έργα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων  «Ανακατασκευή  στέγης  και  κατασκευή  περίφραξης  Δημοτικού  Σχολείου 
Μεταμόρφωσης» και «Ολοκλήρωση επέκτασης 18ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων», τα 
οποία χρηματοδοτούνται  από τον Ο.Σ.Κ.  Η Ν.Α.Ι.  λειτουργούσε ως υπόλογος για την 
πληρωμή τους, ο Ο.Σ.Κ. όμως δεν έχει στείλει ακόμη χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να 
μην εξοφληθούν οι κατατεθειμένοι λογαριασμοί.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/257/05-05-2011)

Εγκρίνει την  άσκηση των ενδίκων μέσων της ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής κατά 
των υπ’ αριθμ. 157/2011 και 184/2011 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω:

Α)  Άσκηση ανακοπής για την ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. 157/2011 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  κατά  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  β)  για  την 
ακύρωση της από 05-04-2011 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι του υπ’ αριθμ. 284/2011 
πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 157/2011 διαταγής πληρωμής του αυτού 
Δικαστηρίου και 

Άσκηση αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως των ανωτέρω Πράξεων.

Β)  Άσκηση ανακοπής για την ακύρωση α) της υπ’ αριθμ. 184/2011 διαταγής πληρωμής του 
Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  κατά  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  β)  για  την 
ακύρωση της από 05-04-2011 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι του υπ’ αριθμ. 283/2011 
πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 184/2011 διαταγής πληρωμής του αυτού 
Δικαστηρίου και 

Άσκηση αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως των ανωτέρω Πράξεων.

 Το  μέλος  της  Επιτροπής,  κ.  Μιχαήλ  Κασσής,  εξέφρασε  την  επιφύλαξή  του, 
διερωτώμενος  εάν  η  δημοπράτηση  των  έργων  για  τα  οποία  εκδόθηκαν  οι  διαταγές 
πληρωμής, έγινε εντός των πλαισίων της χρηματοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. Εάν τηρήθηκαν 
οι  όροι  χρηματοδότησης  και  της  κατ’  έτος  εγκεκριμένης  πίστωσης  από τον  Ο.Σ.Κ.  τότε 
συμφωνεί να ασκηθούν τα ένδικα μέσα.

.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 16  ο  
Έγκριση ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της μεταφοράς αρχειακού υλικού 
κ.λπ., από τους χώρους του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, σε αποθήκη που 
έχει  παραχωρηθεί  στον  Κατσικά  Ιωαννίνων  (εγκαταστάσεις  ΤΟΛ  παλαιού 
αεροδρομίου).

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

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

6. Την εισήγηση του Τμήματος  Προμηθειών της  Δ/νσης Οικονομικού της  Περιφέρειας 
Ηπείρου,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
21843/1713/29-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 25969/823/29-04-2011 στον 
φάκελο 3/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η συνολική δαπάνη για τη 
μεταφορά αρχειακού υλικού κ.λπ., από τους χώρους του Διοικητηρίου, σε αποθήκη που 
μας  έχει  παραχωρηθεί  στον  Κατσικά  (εγκαταστάσεις  ΤΟΛ  παλαιού  αεροδρομίου), 
προϋπολογιστικά  εκτιμώμενη,  είναι  μέσα  στα  όρια  που  επιτρέπουν  τη  διαδικασία  της 
απευθείας ανάθεσης. Παρ΄ όλα αυτά, η υπηρεσία για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, 
συμμετοχής,  αλλά  και  προστασίας  των  συμφερόντων  και  του  κύρους  της  υπηρεσίας, 
προέβη  στη  διαδικασία  συλλογής  προσφορών,  για  την  επιλογή  της  συμφερότερης 
προσφοράς,  για  την  εκτέλεση  των  παραπάνω  υπηρεσιών.  Μετά  τα  παραπάνω,  η 
υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση στον ΜΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ και στην τιμή των 10.800,00 €, 
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μη  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.,  ο  οποίος  διαθέτει  ειδικά 
εκπαιδευμένο  προσωπικό  και  κατάλληλο  εξοπλισμό  και  η  προσφορά  του  ήταν  η 
συμφερότερη οικονομικά.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/258/05-05-2011)

Εγκρίνει την ανάθεση του έργου της μεταφοράς (με χρήση γερανοφόρου μέσου), εκφόρτωσης 
και τοποθέτησης, του σωρευμένου στους διαδρόμους όλων των ορόφων και του υπογείου του 
Διοικητηρίου  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  αρχειακού  υλικού,  μηχανημάτων,  αρχειοθηκών, 
παλιών επίπλων κ.λπ., καθώς και τη διευθέτηση ειδών εκτάκτου ανάγκης, σε αποθήκη που 
έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων (εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού αεροδρομίου), στον 
αυτοκινητιστή ΜΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, και με τιμή € 10.800,00 πλέον ΦΠΑ, ο οποίος διαθέτει 
ειδικά  εκπαιδευμένο  προσωπικό  και  κατάλληλο  εξοπλισμό  και  η  προσφορά  του  είναι  η 
συμφερότερη οικονομικά για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών.

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ072 / ΚΑΕ0829 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).

.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 17  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση - αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων σε τμήματα επαρχιακού 
δικτύου  περιοχής  Μετσόβου»,  αναδόχου  εταιρείας  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2011.      

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ. 186/96 καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  παρ. 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος  και 
Υποδομών  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  που  κατατέθηκε  πάνω στο  θέμα 
(υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 25096/2754/27-04-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ 25975/824/29-04-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την 
αίτηση  του  αναδόχου  του  έργου  του  θέματος,  με  την  οποία  εισηγείται  τη  χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας, επειδή λόγω των καιρικών συνθηκών δεν στάθηκε δυνατή η 
κατασκευή ασφαλτικών ταπητιδίων, ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οδοστρωσίας.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/259/05-05-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της  Π.Ε.  Ιωαννίνων «Βελτίωση - αποκατάσταση ασφαλτοταπήτων σε τμήματα επαρχιακού 
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δικτύου περιοχής Μετσόβου», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2011 με δικαίωμα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωμα από την 
επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου.

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Μιχαήλ Κασσής, δήλωσε ότι εκφράζει την επιφύλαξή του για 
την  έγκριση  της  παράτασης  προθεσμίας,  δεδομένου  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  είχε 
χαρακτηρισθεί  επείγον,  για την αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων, δημοπρατήθηκε με τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και η σύμβασή του υπογράφηκε 30-12-2010, οπότε η 
εκτέλεσή του θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-
05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 19  ο  
Έγκριση δαπανών για  τη  συμμετοχή της  Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση 
«ΤΑΞΙΔΙ», στη Λευκωσία της Κύπρου.

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

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

6. Την εισήγηση του τμήματος Τουρισμού  της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. Πρωτ 26246/185/02-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ.  26675/831/03-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με συνημμένη την αριθ. 
2/38/20-04-2011 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
Τουριστική έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ». Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την κάλυψη 
των εξόδων συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ανωτέρω έκθεση που διοργανώνεται 
στη Λευκωσία της Κύπρου, το διάστημα 29/4-1/5/2011, καθώς και την έγκριση μετακίνησης 
των  Αντιπεριφερειαρχών:  Παντελή  Κολόκα,  Οδυσσέα  Πότση  και  Βασιλείου  Ψαθά  στη 
Λευκωσία  της  Κύπρου  το  διάστημα  28/4-2/5/2011,  προκειμένου  να  εκπροσωπήσουν  την 
Περιφέρεια Ηπείρου στην εν λόγω έκθεση.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/260/05-05-2011)



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

Εγκρίνει  δαπάνη  συνολικού  ποσού  €  11.805,20  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στον  κατωτέρω 
πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 9779 (Διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, 
συσκέψεων και προβολή προϊόντων και έργων της Περιφέρειας Ηπείρου) του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Ηπείρου,  για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής αυτής στην Τουριστική 
έκθεση «ΤΑΞΙΔΙ», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της Κύπρου, το διάστημα από 29-04-2011 
έως 01-05-2011. 

Ενοικίαση χώρου & εξοπλισμός περιπτέρου: 3.105,00
Ενοικίαση αίθουσας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης παρουσίασης της 
Περιφέρειας Ηπείρου στις 30-5-2011 σε τουριστικούς πράκτορες της Κύπρου: 400,20

Μεταφορά υλικού: 850,00
Ημερήσια αποζημίωση των Αντιπεριφερειαρχών: Παντελή Κολόκα, Οδυσσέα 
Πότση και Βασιλείου Ψαθά  (105 € Χ 4 Χ3): 1.260,00

Ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου του Τμήματος Τουρισμού Παύλου 
Φλώρου (70 € Χ 4): 280,00

Δαπάνες μεταφοράς των ανωτέρω (αεροπορικά εισιτήρια: 535,50 € Χ 4 και έξοδα 
ταξί): 2.502,00

Διανυκτερεύσεις των ανωτέρω: 3.408,00
ΣΥΝΟΛΟ: 11.805,20

Εγκρίνει  τη  μετακίνηση  των:  Παντελή  Κολόκα  Αντιπεριφερειάρχη  Ηπείρου,  Οδυσσέα  Πότση 
Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου και Βασιλείου Ψαθά Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, στη Λευκωσία της 
Κύπρου  το  διάστημα  από 28-04-2011  έως  02-05-2011,  προκειμένου  να  εκπροσωπήσουν  την 
Περιφέρεια Ηπείρου στην εν λόγω έκθεση.
 
 Το  μέλος  της  επιτροπής  κ.  Μιχαήλ  Κασσής,  εξέφρασε  την  επιφύλαξή  του  για  το  θέμα, 
τονίζοντας  ότι  δεν  εναρμονίζεται  η  απόφαση  με  τις  σχετικές  αποφάσεις  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου,  ότι  πρέπει  δηλ.  να  υπάρχει  ένας  συνολικός  σχεδιασμός  και  στρατηγική  για  τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας στις τουριστικές εκθέσεις, ενώ επισήμανε για μια φορά ακόμη, και στην 
παρούσα Επιτροπή, ότι ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής είναι σημαντικό να 
γίνει  ολοκληρωμένα  για  όλες  τις  Περιφερειακές  Ενότητες  από την  Περιφέρεια  Ηπείρου,  με  τη 
συμμετοχή όλων των Δήμων αλλά και φορέων.
 Το μέλος της επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εξέφρασε την επιφύλαξή του για το θέμα, 
θέτοντας  το  ερώτημα  εάν  τελικά  μειώθηκε  το  κόστος  συμμετοχής  στην  Έκθεση,  όπως  είχε 
δεσμευθεί  ο  Πρόεδρος της  Επιτροπής  Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  & Ανάπτυξης  της 
Περιφέρειας Ηπείρου,  στη σχετική αριθμ.  2/38/20-04-2011 απόφασή της.  Επίσης σημείωσε ότι 
πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο απολογισμός των συναντήσεων 
ή συνεδρίων στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

    7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 20  ο  
Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση “2ο AGRO 
QUALITY FESTIVAL”, που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα από 13 έως 15-05-
2011.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

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

6. Την εισήγηση του τμήματος Τουρισμού  της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω  στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  Πρωτ  26268/186/02-05-2011  έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ.  26677/832/03-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με  συνημμένη  την  αριθ.  2/39/20-04-2011  απόφαση  της  Επιτροπής  Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η 
συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο ‘’2o AGRO QUALITY FESTIVAL’’ . Η Υπηρεσία 
εισηγείται  την  έγκριση  της  δαπάνης  για  την  κάλυψη  των  εξόδων  συμμετοχής  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο ανωτέρω Festival που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 
13-15/05/2011.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος 



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/261/05-05-2011)

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 1.400,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα  071,  ΚΑΕ  9779  (Διοργάνωση  εκθέσεων,  συνεδρίων,  συσκέψεων  και  προβολή 
προϊόντων  και  έργων  της  Περιφέρειας  Ηπείρου)  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων της συμμετοχής αυτής στην Τουριστική έκθεση ‘’2o 
AGRO QUALITY FESTIVAL’’, που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 13-15/05/2011. 
Το ποσό θα καλύψει  την  ενοικίαση και  κατασκευή  περιπτέρου  (2  περίπτερα),  σε  κοινό 
εκθεσιακό χώρο με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 Το μέλος της επιτροπής κ. Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασε την επιφύλαξή του για το θέμα, 
τονίζοντας ότι  δεν εναρμονίζεται η απόφαση με τις σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, ότι πρέπει δηλ. να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός και στρατηγική για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας στις τουριστικές εκθέσεις, ενώ επισήμανε για μια φορά ακόμη, και 
στην παρούσα Επιτροπή, ότι ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής είναι 
σημαντικό να γίνει ολοκληρωμένα για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, με τη συμμετοχή όλων των Δήμων αλλά και φορέων.
 Το μέλος της επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εξέφρασε την επιφύλαξή του για το θέμα, 
σημειώνοντας  την  αμφιβολία  του  για  το  κατά  πόσο  τέτοιες  πρωτοβουλίες  βοηθάνε  τους 
αγρότες, στους οποίους κυρίως απευθύνονται. Επίσης σημείωσε ότι πρέπει να παρουσιάζεται 
κάθε φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο απολογισμός των συναντήσεων ή συνεδρίων στα 
οποία μετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

    7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 21  ο  
Έγκριση του αριθμ. 2/28-04-2011 Πρακτικού (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  του  αναδόχου  «Εξωτερικός 
Εμπειρογνώμονας σχετικός με  τη διενέργεια αναλύσεων,  μελετών και  αναφορών», 
του έργου με τίτλο «Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship» (Αξιοποίηση της 
Δασικής Βιομάζας για Επιχειρηματικότητα), του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013».

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 
τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την αριθμ. 6/119/15-03-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  για  τη  διενέργεια  του 
πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  του  θέματος,  συγκροτήθηκε  η  Επιτροπή  του 
Διαγωνισμού  και  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  για  την  κάλυψη των  εξόδων δημοσίευσης της 
σχετικής ανακοίνωσης διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισμού, σε δύο τοπικές 
εφημερίδες.

7. Την  αριθμ.  13707/134/08-04-2011  διακήρυξη  για  τη  διενέργεια  του  πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού του θέματος.
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8. Την αριθμ. 11/256/05-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  το  αριθμ.  1/19-04-2011  Πρακτικό  (έλεγχος 
δικαιολογητικών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού  για την ανάδειξη του αναδόχου του 
έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δέχθηκε τις προσφορές των: Α) 
Ένωση  Προμηθευτών  με  εκπρόσωπο  τον  Λάμπρου  Χρ.  Γεώργιο,  Τοπογράφο 
Χωροτάκτη Μηχανικό, Β) TREDIT  S.A Διευρωπαϊκή  εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών 
Ανάπτυξης  &  Πληροφορικής  Α.Ε.,  Γ)  STRATIS Στρατηγικές  και  δράσεις  Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε.  και  Δ)  Σύμπραξη εταιρειών α)  EUROTEC-Ανώνυμος  μελετητική 
εταιρεία  β)  ΚΑΠΕ  CRES  γ)  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε.  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη 
Εταιρεία  ΟτΑ.  Από  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  ανωτέρω 
υποψηφίων αναδόχων, διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών 
όλων των προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του έργου.

9. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 26519/248/03-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  26853/873/03-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  διαβιβάσθηκε  το  αριθμ.  2/28-04-2011  Πρακτικό 
(αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του 
αναδόχου  «Εξωτερικός  Εμπειρογνώμονας  σχετικός  με  τη  διενέργεια  αναλύσεων, 
μελετών και αναφορών». 

Επίσης  επισυνάπτεται  και  η  από 21-04-2011  Αναφορά  –  Υπόμνημα  του  υποψηφίου 
αναδόχου «Διευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής 
Α.Ε. TREDIT  S.A.», με παρατηρήσεις για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με την 
οποία για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται  σ’  αυτή,  ζητά να απορριφθούν οι 
προσφορές των υποψηφίων αναδόχων: Α) STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών  Ε.Π.Ε.,  Β)  Σύμπραξη  εταιρειών  α)  EUROTEC-Ανώνυμος  μελετητική 
εταιρεία  β)  ΚΑΠΕ  CRES  γ)  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε.  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη 
Εταιρεία ΟτΑ και Γ) Ένωση Προμηθευτών με εκπρόσωπο τον Λάμπρου Χρ. Γεώργιο και 
να συνεχισθεί η διαδικασία μόνο με νομότυπες και πλήρεις προσφορές, ως επιτάσσει η 
νομοθεσία, η νομολογία των δικαστηρίων μας και η παρούσα διακήρυξη.

Σύμφωνα με το ως άνω αριθμ. 2/28-04-2011 Πρακτικό, η Επιτροπή του Διαγωνισμού, 

Α) προέβη στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, από τον οποίο προέκυψε ότι η τεχνική 
προσφορά  Π1  (ένα)  της  Ένωσης  Προμηθευτών  με  εκπρόσωπο  τον  Λάμπρου  Χρ. 
Γεώργιο, δεν καλύπτει επαρκώς τις ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της 
προκήρυξης  για  όλα τα υποέργα του έργου,  οπότε  χαρακτηρίσθηκε απορριπτέα.  Στη 
συνέχεια η Επιτροπή αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές 
που  έγιναν  αποδεκτές,  συντάσσοντας  σχετικό  πίνακα.  Η  συνολική  βαθμολογία  των 
τεχνικών  προσφορών  προέκυψε  ως  άθροισμα  των  σταθμισμένων  βαθμολογιών  των 
υποέργων με συντελεστή βαρύτητας τον λόγο του ποσού του προϋπολογισμού του κάθε 
υποέργου ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Β)  Εξέτασε  την  από  21-04-2011  Αναφορά  –  Υπόμνημα  του  υποψηφίου  αναδόχου 
«Διευρωπαϊκή  Εταιρεία  Συμβούλων  Μεταφορών  Ανάπτυξης  &  Πληροφορικής  Α.Ε. 
TREDIT S.A.» και κατέγραψε τις παρατηρήσεις της.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/262/05-05-2011)

Εγκρίνει το αριθμ. 2/28-04-2011 Πρακτικό (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής 
του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου «Εξωτερικός Εμπειρογνώμονας σχετικός με 
τη  διενέργεια  αναλύσεων,  μελετών  και  αναφορών»  του  έργου  με  τίτλο  «Wood Energy 
Exploitation for Entrepreneurship»  (Αξιοποίηση  της  Δασικής  Βιομάζας  για 
Επιχειρηματικότητα),  του  Διακρατικού  Προγράμματος  Εδαφικής  Συνεργασίας  MED 
«Μεσογειακός Χώρος 2007-2013»,  με τις επισημάνεις και  παρατηρήσεις που αναγράφει  η 
Επιτροπή, ήτοι:
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Σύμφωνα με το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή του Διαγωνισμού,  προέβη στον έλεγχο των 
τεχνικών  προσφορών  των:  Π1.  Ένωση  Προμηθευτών  με  εκπρόσωπο  τον  Λάμπρου  Χρ. 
Γεώργιο,  Τοπογράφο  Χωροτάκτη  Μηχανικό,  Π2.  TREDIT  S.A Διευρωπαϊκή   εταιρεία 
Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε.,  Π3.  STRATIS  Στρατηγικές και 
δράσεις  Κοινωνίας  Πληροφοριών  Ε.Π.Ε.  και  Π4.  Σύμπραξη  εταιρειών  α)  EUROTEC-
Ανώνυμος  μελετητική  εταιρεία  β)  ΚΑΠΕ  CRES  γ)  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Α.Ε. 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟτΑ.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι  η τεχνική προσφορά Π1 (ένα) δεν καλύπτει επαρκώς τις 
ελάχιστες  απαιτήσεις  της  τεχνικής  περιγραφής  της  προκήρυξης  για  όλα  τα  υποέργα  του 
έργου, οπότε χαρακτηρίζεται απορριπτέα, επειδή:

• Δεν αναλύονται τα παραδοτέα του προσφέροντα για το κάθε υποέργο του έργου.

• Δεν αναφέρεται  το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των ζητούμενων υποέργων.

• Δεν  αναφέρονται  αναλυτικά  η  ομάδα έργου  και  η  οργανωτική  δομής  της  για  κάθε 
υποέργο.

• Από  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  προσφοράς,  τα  γνωστικά  αντικείμενα  και  την 
επαγγελματική  εμπειρία  των  συμμετεχόντων  δεν  διαπιστώνεται  για  κανένα  μέλος  της 
ομάδας  ικανότητα  υλοποίησης  έργων  πληροφορικής  συναφών  με  αυτά  που 
περιλαμβάνονται στα ζητούμενα παραδοτέα.

Από την αξιολόγηση και τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών Π2 (δύο), Π3 (τρία) και Π4 
(τέσσερα),  οι  οποίες  έγιναν  αποδεκτές,  προέκυψε  ο  κατωτέρω  πίνακας  βαθμολογίας,  με 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών ανά υποέργο και συνολικά, σύμφωνα με τα κριτήρια 
αξιολόγησης που ορίζει η προκήρυξη του έργου:

Πίνακας Βαθμολογίας Προσφορών

ΥΠΟΕΡΓΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α Τίτλος Προϋπ/σμος Π2 Π3 Π4

1 Επικοινωνία και Δράσεις Δημοσιότητας 2500 109.6 103.2 102.4

2 Κεφαλαιοποίηση, Ανάλυση και 
Ευαισθητοποίηση 21000

102.4 100.8 109.2
3 Καινοτόμοι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων 17000 103.6 103.2 107.8

4 Πιλοτικές Δράσεις και Θεσμοθέτηση 
Πολιτικών 13000

102.8 100 108.8

Σύνολο 53500 103.215 101.480 108.340

   
Η  συνολική  βαθμολογία  των  τεχνικών  προσφορών  προέκυψε  ως  άθροισμα  των 
σταθμισμένων βαθμολογιών των υποέργων με συντελεστή βαρύτητας τον λόγο του ποσού 
του προϋπολογισμού του κάθε υποέργου ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Σχετικά  με  την  από  21-04-2011  Αναφορά  –  Υπόμνημα  του  υποψηφίου  αναδόχου 
«Διευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε. TREDIT 
S.A.» η Επιτροπή του Διαγωνισμού κατέγραψε τις παρατηρήσεις της, ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 της προκήρυξης που αναφέρει  το νομικό πλαίσιο που διέπει τον  
διαγωνισμό, κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών προβλέπεται γνωμοδότηση της  
επιτροπής διαγωνισμού επί κατατεθειμένης ένστασης. Δεδομένου ότι το παρόν υπόμνημα δεν  
συνιστά ένσταση, η επιτροπή δεν θεωρεί ότι πρέπει να γνωμοδοτήσει επ’ αυτού. Εξετάζοντας  
ωστόσο τα όσα αναφέρονται στο υπόμνημα έχει να παρατηρήσει τα ακόλουθα:

Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών των προσφορών παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων  
διαπίστωσε τα εξής:
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α) Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις των στοιχείων που απαιτούνταν από την προκήρυξη και το  
νομικό  πλαίσιο  που  την  διέπει  έφεραν  ως  ημερομηνία,  την  ημερομηνία  υποβολής  της  
αντίστοιχης προσφοράς, όπως επιβάλλεται.

β) Αρκετές από τις υπεύθυνες δηλώσεις που περιλαμβανόταν στις προσφορές, μεταξύ των  
οποίων  και  μία  υπεύθυνη  δήλωση  συμμετέχοντα  ως  υπεργολάβος  του  συντάκτη  του  
υπομνήματος, έφεραν ημερομηνία θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής προγενέστερη της  
ημερομηνίας της υπεύθυνης δήλωσης. Η επιτροπή δέχτηκε και αυτές τις δηλώσεις ως ορθές  
διότι  σύμφωνα με  την απόφαση 1377/08 της Επιτροπής Αναστολών  του Συμβουλίου  της  
Επικρατείας  άρθρο 6   « … Είναι  δε διάφορο το ζήτημα της θεωρήσεως του γνησίου  της  
υπογραφής  του  δηλούντος,  η  οποία  μπορεί  να  γίνει  και  πριν  από  την  ημερομηνία  της  
υποβολής της υπεύθυνης δηλώσεως, αφού κρίσιμο είναι ποιος είναι ο υπογράφων και όχι  
πότε υπογράφει αυτός ενώπιον του βεβαιούντος το γνήσιο της υπογραφής του….»

γ) Βασικός μέτοχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε που συμμετέχει στην ένωση εταιρειών  
που κατέθεσε την προσφορά Π4 (τέσσερα) είναι η Περιφέρεια Ηπείρου η οποία αποτελεί και  
την αρχή διενέργειας του διαγωνισμού. Η συνθήκη αυτή δεν αποκλείεται από την προκήρυξη  
και  το  νομικό  πλαίσιο  που  την  διέπει  και  γι  αυτό  δεν  αποτελεί  λόγο  απόρριψης  της  
προσφοράς».

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

   7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 22  ο  
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης γηπέδου μπάσκετ, μετά τις 
αποχετεύσεις των νερών, στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Πέτα», αναδόχου εταιρείας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ο.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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του  Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1333/26-04-2011 έγγραφο, 
συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  26858/874/03-05-04-2011  στον  φάκελο  4/2011  εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι  ο 1ος  ΑΠΕ  συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 και παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και περιλαμβάνει την ανάλωση των 
απροβλέπτων δαπανών για την διόρθωση παραλείψεων της προμέτρησης της μελέτης ή 
από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της μορφής του 
έργου.  Επίσης δεν θίγεται η πληρότητα και ποιότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα 
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εργασιών,  δεν  τροποποιούνται  οι  προδιαγραφές  και  δεν  προκαλείται  αύξηση  της 
δαπάνης  του  έργου.  Το  1ο ΠΚΤΜΝΕ  περιλαμβάνει  μία  (1)  νέα  εργασία  και  ήταν 
απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 και περιλαμβάνει την 
ανάλωση μέρους των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της 
προμέτρησης της μελέτης,  χωρίς  τροποποίηση του βασικού σχεδίου και  της μορφής του 
έργου, καθώς και τη χρήση των επί έλασσον  δαπανών μέσα στα ποσοτικά όρια του 20% για 
τις δαπάνες ομάδων εργασιών και 10% για το σύνολο της συμβατικής δαπάνης. Η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση του 2ου  ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι  η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας,  με το αριθμ. πρωτ. 1240/07-04-
2011 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την 2η Τροποποίηση Σύμβασης 
του ανωτέρω έργου και το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα για 
την έγκριση του 2ου ΑΠΕ με το αριθμ. 2/06-04-2011 (θέμα 3ο) – Πρακτικό του.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/263/05-05-2011)

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας, 
που  χρηματοδοτείται  από  πιστώσεις  του  Προγράμματος  Κ.Α.Π.  με  τίτλο  «Επείγουσες 
εργασίες αποκατάστασης γηπέδου μπάσκετ, μετά τις αποχετεύσεις των νερών, στον αύλειο 
χώρο  του  Γυμνασίου  Πέτα»,  αναδόχου  εταιρείας  «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  &  ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  Ο.Ε.»  συνολικής  δαπάνης  €  29.400,00  με  ΦΠΑ,  όσο  και  η  συμβατική 
δαπάνη, όπως συντάχθηκαν από Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 23  ο  
Έγκριση δαπανών για την προμήθεια στεφάνων για την διοργάνωση του εορτασμού 
των  Εθνικών  Αγώνων  και  της  Εθνικής  Αντίστασης  κατά  του  ναζισμού  και  του 
φασισμού, την 09-05-2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  Γραφείου  του  Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσπρωτίας,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
26911/1635/03-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 26880/875/03-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση  δαπάνης για τον 
εορτασμό  των  Εθνικών  Αγώνων  και  Εθνικής  Αντίστασης  κατά  του  ναζισμού  και  του 
φασισμού, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, που θα γίνει, σύμφωνα με την αριθμ. 
πρωτ.  18634/14-04-2011  απόφαση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  δεδομένου  ότι 
επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων  σχέσεων  που  διέπουν  τη 
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λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.  Οι  δαπάνες συνολικού ποσού € 100,00 με ΦΠΑ, 
περιλαμβάνουν την αγορά στεφάνων.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/264/05-05-2011)

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 100,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 
5161 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την κάλυψη των 
εξόδων του εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και 
του φασισμού, στην Ηγουμενίτσα, την 09-05-2011 και η οποία περιλαμβάνει  την προμήθεια 
στεφάνων.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με την αριθ. πρωτ. 
18634/14-04-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου 
ότι   επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων  σχέσεων  που  διέπουν  τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας την διαφωνία του 
επί  της ουσίας του εορτασμού της επετείου και  του τρόπου με τον οποίο γίνεται  σήμερα, 
επειδή  διαστρεβλώνεται  ο  χαρακτήρας  της  επετείου.  Η  9η Μαΐου  1945,  είναι  η  μέρα  της 
αντιφασιστικής  νίκης  των  λαών  και  της  συντριβής  του  φασισμού  στην  Ευρώπη  και 
παρουσιάζεται σήμερα – ξαναγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία – ως ημέρα της Ενωμένης 
Ευρώπης.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 24  ο  
Έγκριση δαπανών  για  τον εορτασμό της  επετείου της  ημέρας λήξης  του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, την 09-05-2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

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

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

3. Τον Τον Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 25603/440/02-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  26894/876/03-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση  δαπάνης για την οργάνωση της 
εκδήλωσης  εορτασμού  της  επετείου  για  τον  εορτασμό  της  Ημέρας  Λήξης  του  Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου, που θα γίνει, βάση του προγράμματος στις 9 Μαΐου 2011 και στην 
οποία  θα  συμμετέχει  η  Περιφέρεια  Ηπείρου.  Η 9η   Μαΐου  είναι  η  ημέρα λήξης  του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και έχει καθιερωθεί ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των εθνικών 
αγώνων  και  της  Εθνικής  Αντίστασης  κατά  του  ναζισμού  και  του  φασισμού,  για  την 
έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το Έθνος τιμής, προς τους πολεμιστές, τους 
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αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του ιερού αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-
1944 του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής.  Η εκδήλωση 
περιλαμβάνει  στην  πόλη  των  Ιωαννίνων,  δοξολογία,  επιμνημόσυνη  δέηση,  καταθέσεις 
στεφάνων, η δε δαπάνη συνολικού ποσού € 100,00 με ΦΠΑ, περιλαμβάνουν την αγορά 
στεφάνων.  Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται  με 
εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  με  αριθ.  πρωτ.  18634/14-04-2011  και  κρίνεται 
απαραίτητη,  δεδομένου  ότι   επιβάλλεται  από τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/265/05-05-2011)

Εγκρίνει  τη συνολική δαπάνη ποσού € 100,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων),  για 
την κάλυψη των εξόδων του εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά 
του ναζισμού και του φασισμού, στα Ιωάννινα, την  09-05-2011 και η οποία περιλαμβάνει την 
προμήθεια στεφάνων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με την αριθ. πρωτ. 
18634/14-04-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου 
ότι  επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων  σχέσεων  που  διέπουν  τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας την διαφωνία του 
επί  της ουσίας του εορτασμού της επετείου και  του τρόπου με τον οποίο γίνεται  σήμερα, 
επειδή  διαστρεβλώνεται  ο  χαρακτήρας  της  επετείου.  Η  9η Μαΐου  1945,  είναι  η  μέρα  της 
αντιφασιστικής  νίκης  των  λαών  και  της  συντριβής  του  φασισμού  στην  Ευρώπη  και 
παρουσιάζεται σήμερα – ξαναγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία – ως ημέρα της Ενωμένης 
Ευρώπης.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 25  ο  
Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού ημέρας Εθνικής 
Αντίστασης την 09-05-2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

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

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

3. Τον Τον Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  Γραφείου  του  Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 109/03-05-
2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  26898/877/03-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση  δαπάνης για τον εορτασμό των 
Εθνικών Αγώνων και  Εθνικής  Αντίστασης κατά  του ναζισμού  και  του  φασισμού,  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, που θα γίνει, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 18634/14-
04-2011  απόφαση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  δεδομένου  ότι  επιβάλλεται  από  τους 
κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου.  Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογία,  επιμνημόσυνη δέηση και  κατάθεση 
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στεφάνων.  Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 100,00 με ΦΠΑ, περιλαμβάνουν  την αγορά 
στεφάνων.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/266/05-05-2011)

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 100,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072  ΚΑΕ  5161  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Π.Ε.  Πρέβεζας),  για  την 
κάλυψη των εξόδων του εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του 
ναζισμού και του φασισμού, στην Πρέβεζα, την  09-05-2011 και η οποία περιλαμβάνει  την 
προμήθεια στεφάνων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με την αριθ. πρωτ. 
18634/14-04-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου 
ότι  επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων  σχέσεων  που  διέπουν  τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας την διαφωνία του 
επί  της ουσίας του εορτασμού της επετείου και  του τρόπου με τον οποίο γίνεται  σήμερα, 
επειδή  διαστρεβλώνεται  ο  χαρακτήρας  της  επετείου.  Η  9η Μαΐου  1945,  είναι  η  μέρα  της 
αντιφασιστικής  νίκης  των  λαών  και  της  συντριβής  του  φασισμού  στην  Ευρώπη  και 
παρουσιάζεται σήμερα – ξαναγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία – ως ημέρα της Ενωμένης 
Ευρώπης.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

    7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 26  ο  
Έγκριση δαπανών για την προμήθεια στεφάνων για την διοργάνωση του εορτασμού 
των  Εθνικών  Αγώνων  και  της  Εθνικής  Αντίστασης  κατά  του  ναζισμού  και  του 
φασισμού, την 09-05-2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας.

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

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

3. Τον Τον Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», τις 
διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημοσίου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων», των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου  των  δαπανών  του  Κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο  6  (αριθμ.  πρωτ.  2067/14-01-2011)  του  Υπ.  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 1-1-2011».

6. Την  εισήγηση  του  Γραφείου  του  Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 27061/463/03-
05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 26943/881/03-05-2011 στον φάκελο 4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται  την έγκριση  δαπάνης για τον εορτασμό των 
Εθνικών Αγώνων και  Εθνικής  Αντίστασης κατά  του ναζισμού  και  του  φασισμού,  στην 
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, που θα γίνει, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 18634/14-04-
2011 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και με το άρθρο 4 παράγρ. 1 του Ν. 2703/99 
ΦΕΚ  72/Α/8-4-1999   δεδομένου  ότι  επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και 
δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.  Η εκδήλωση 
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περιλαμβάνει στην πόλη της Άρτας, δοξολογία, ομιλία, καταθέσεις στεφάνων, προσφορά 
καφέ  για  50  προσκεκλημένους. Οι  δαπάνες  συνολικού  ποσού  €  1.000,00  με  ΦΠΑ, 
περιλαμβάνουν έκδοση  προσκλήσεων  και  φακέλων,  προσφορά  καφέ  και  παράθεση 
γεύματος για 50 προσκεκλημένους καθώς και την αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων και εκτύπωση φωτογραφιών.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/267/05-05-2011)

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 με ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για την κάλυψη 
των  εξόδων της  εκδήλωσης  εορτασμού  της  επετείου  της  9ης Μαΐου,  ημέρα λήξης  του 2ου 

Παγκοσμίου  πολέμου,  στην  Άρτα  την  09-05-2011  και  η  οποία  περιλαμβάνει  την  έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ και παράθεση γεύματος για 50 προσκεκλημένους 
καθώς  και  την  αγορά  στεφάνων,  ενοικίαση  ηχητικής  εγκατάστασης,  φωτογράφηση 
εκδηλώσεων και εκτύπωση φωτογραφιών.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται με την αριθ. πρωτ. 
18634/14-04-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 
του Ν. 2703/99 ΦΕΚ 72/Α/8-4-1999κ και κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι επιβάλλεται από 
τους κανόνες εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου.

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας την διαφωνία του 
επί  της ουσίας του εορτασμού της επετείου και  του τρόπου με τον οποίο γίνεται  σήμερα, 
επειδή  διαστρεβλώνεται  ο  χαρακτήρας  της  επετείου.  Η  9η Μαΐου  1945,  είναι  η  μέρα  της 
αντιφασιστικής  νίκης  των  λαών  και  της  συντριβής  του  φασισμού  στην  Ευρώπη  και 
παρουσιάζεται σήμερα – ξαναγράφοντας ουσιαστικά την ιστορία – ως ημέρα της Ενωμένης 
Ευρώπης.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

    7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 27  ο  

Δικαστική  Εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) σχετικά με  την από 23-03-
2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Παντελή Χαρακλιά του Ευαγγέλου, κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Δημοσίου. 

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το από 03-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 26924/879/03-05-
2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι την 29-04-2011 
επιδόθηκε  προς  την  Περιφέρεια  Ηπείρου,  η  από  23-03-2011  αίτηση  ασφαλιστικών 
μέτρων του Παντελή Χαρακλιά του Ευαγγέλου, κατά της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Ελληνικού  Δημοσίου.  Η  ως  άνω  αίτηση θα  εκδικασθεί  ενώπιον  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), την 01-06-2011, ενώ για την 
05-05-2011  προσδιορίσθηκε  η  συζήτηση  της  προσωρινής  διαταγής  που  αιτείται  ο 
ενάγων,  μέχρι  την  έκδοση  απόφασης  επί  των  ασφαλιστικών  μέτρων.  Στη  συνέχεια 
εισηγείται  την  ανάθεσς  στη  Γεωργία  Τατάγια  του  Μιχαήλ,  δικηγόρο  Αθηνών,  της 
δικαστικής  εκπροσώπησης  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  ανωτέρω  αναφερόμενη 
υπόθεση,  ώστε  να  καταθέτει  έγγραφα,  υπομνήματα  και  γενικά  να  προβαίνει  σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 11/268/05-05-2011)

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ΔΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), σχετικά με την από 
23-03-2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Παντελή Χαρακλιά του Ευαγγέλου, κατά της 
Περιφέρειας Ηπείρου και του Ελληνικού Δημοσίου ώστε να καταθέτει έγγραφα, υπομνήματα 
και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ορισθείσα δικάσιμο της 01-06-2011 για τη συζήτηση της 
αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  και  σε  κάθε  μετ’  αναβολή  δικάσιμο,  καθώς  και  για  την 
ορισθείσα δικάσιμο της 05-05-2011 για τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής που αιτείται ο 
ενάγων, μέχρι την έκδοση απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων.

Σημειώνεται  ότι  οι  αμοιβές  του  δικηγόρου  στις  περιπτώσεις  ορισμού  δικαστικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί 
Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 Το  μέλος  της  Επιτροπής  κ.  Μιχαήλ  Κασσής,  δήλωσε  ότι  είναι  μεν  θετικός  στην 
εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  ενώπιον  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου 
Αθηνών,  πρέπει  όμως  οι  υποθέσεις  της  Περιφέρειας  να  ανατίθενται  και  σε  άλλους 
δικηγόρους  και  όχι  πάντα  στην  ίδια  δικηγόρο  κ.  Γεωργία  Τατάγια,  για  την  οποία 
εξακολουθούν  να  ισχύουν  οι  ενστάσεις  από  άποψη  δεοντολογίας  της  παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»,  όπως έχουν εκφρασθεί  και  σε συζήτηση παρόμοιων 
θεμάτων σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.

.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη



ΑΔΑ: 4ΑΘΞ7Λ9-ΡΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1  ο  
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (7 πεδίων) 
και καλωδιώσεων αντλιοστασίων Α2 Λαψίστας και Α4 Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού 
€ 73.800,00 με ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 
2010ΕΠ03000014  και  τίτλο  «Έργα  αποκατάστασης  ζημιών  από  θεομηνίες  στην 
Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010».

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του  Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και 
του  Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96.

6. Την  αριθμ.  πρωτ.  1979/04-05-2011  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέως  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτ.  Μακεδονίας  (αντίγραφο συνημμένο  στην 
κατωτέρω  εισήγηση  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού),  με  την  οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 73.800,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της  ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ  2010ΕΠ03000014  «Έργα αποκατάστασης ζημιών από 
θεομηνίες  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου  έτους  2010»,  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
«Αντικατάσταση  ηλεκτρικού  πίνακα  (7  πεδίων)  και  καλωδιώσεων  αντλιοστασίων  Α2 
Λαψίστας  και  Α4  Ροδοτοπίου»,  και  ορίσθηκε  η  Περιφέρεια  Ηπείρου ως Προϊσταμένη 
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Αρχή  του  ανωτέρω  έργου  και  η  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων,  ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  από  04-05-2011  έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 27442/888/04-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
με την οποία εισηγείται την εκτέλεση του έργου του θέματος, με διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισμού,  με  μελέτη,  διακήρυξη  και  μέριμνα  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 
ΚΔΕ  και  της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10)  απόφασης  του 
Υπουργού Οικονομικών.

8. Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  θέματος,  το  μέλος  της  Επιτροπής  Μιχαήλ 
Κασσής,  δήλωσε  ότι  υπερψηφίζει  την  εισήγηση,  δεδομένου  ότι  πρέπει  άμεσα  να 
αποκατασταθούν  οι  ζημιές  στα  αντλιοστάσια  που  προκλήθηκαν  από  κλοπές  υλικών, 
τόνισε όμως ότι η εικόνα που παρουσιάζουν οι εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων είναι 
απογοητευτική και είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί μέριμνα για την φύλαξή τους, από 
τους Φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείρισή τους, δηλ. τους αντίστοιχους ΤΟΕΒ, 
ώστε να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/269/05-05-2011)

Εγκρίνει,  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου  της  ΣΑΕΠ  030  Ηπείρου  με  ΚΑ 
2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου 
έτους 2010»,  την εκτέλεση του έργου  «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (7 πεδίων) και 
καλωδιώσεων  αντλιοστασίων  Α2  Λαψίστας  και  Α4  Ροδοτοπίου»,  προϋπολογισμού  € 
73.800,00 με ΦΠΑ, το οποίο θα εκτελεσθεί με διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με μελέτη, 
διακήρυξη και μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ και της αριθμ. 35130/739/09-08-
2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι η διάθεση της πίστωσης ποσού € 73.800,00 για την εκτέλεση του ανωτέρω 
έργου,  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  έργου  της  ΣΑΕΠ  030  Ηπείρου  με  ΚΑ 
2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου 
έτους 2010»,  αποφασίσθηκε με την  αριθμ.  πρωτ. 1979/04-05-2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2  ο  
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά τη δικάσιμο της 
20-05-2011, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, σχετικά με την από 13-04-2011 
και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 488/13-04-2011 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζημίωσης  (ειδική  διαδικασία  απαλλοτριώσεων),  των  Βασιλικής  χας  Γεωργίου 
Παπακίτσου κλπ, η οποία στρέφεται και κατά της Π.Ε. Άρτας.

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

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

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {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 Διαύγεια».

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

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

6. Την εισήγηση του  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη Άρτας  που  κατατέθηκε  πάνω στο 
θέμα (υποβλήθηκε με το με το αριθμ. πρωτ. 27237/466/04-05-2011 έγγραφο, συνημμένο 
με  αρ.  πρωτ.  27327/886/04-05-2011  στον  φάκελο  4/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την 
οποία εισηγείται, βάσει  του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, λόγω ελλείψεως 
εμμίσθου Δικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και μέχρι την πλήρωση της εν 
λόγω θέσης, τον ορισμό της Δικηγόρου Άρτας κ. Μαρία Κόκλα, προκειμένου να παραστεί 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιμο της 20-05-2011, στην 
Ειδική Διαδικασία Απαλλοτριώσεων, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο και να 
πράξει  οποιαδήποτε  εν  γένει  ενέργεια  απαιτηθεί  για  τον  χειρισμό  της  παραπάνω 
υποθέσεως

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
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Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/270/05-05-2011)

Ορίζει  την Μαρία Κόκλα,  Δικηγόρο Άρτας,  ως πληρεξούσια δικηγόρο της  Περιφερειακής 
Ενότητας  Άρτας της  Περιφέρειας  Ηπείρου (ως  καθολικής  διαδόχου  της  Ν.Α.  Άρτας) 
προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιμο 
της 20-05-2011, σχετικά με την από 13-04-2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 488/13-
04-2011  αίτησης  αναγνώρισης  δικαιούχων  αποζημίωσης  (ειδική  διαδικασία 
απαλλοτριώσεων), των Βασιλικής χας Γεωργίου Παπακίτσου κλπ, η οποία στρέφεται και 
κατά της  Π.Ε.  Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της  Ν.Α.  Άρτας),  καθώς και  σε κάθε μετ’ 
αναβολή δικάσιμο, και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια απαιτηθεί για τον χειρισμό 
της παραπάνω υποθέσεως για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας), λόγω ελλείψεως εμμίσθου Δικηγόρου στην εν λόγω Περιφερειακή Ενότητα.

Σημειώνεται  ότι  οι  αμοιβές  του  δικηγόρου  στις  περιπτώσεις  ορισμού  δικαστικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί 
Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών. 
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου,  η 
οποία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-
05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3  ο  
Συγκρότηση  της  Επιτροπής  διαγωνισμού  του  έργου  της  Π.Ε.  Άρτας  «Βελτίωση  4ης 
Επαρχιακής  Οδού  Άρτα  –  Ροδαυγή  -  Γέφυρα  Πλάκας  (τμήμα:  Ροδαυγή  –  Σουμέσι,  Α΄ 
κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο)», προϋπολογισμού για δημοπράτηση € 2.555.446,51

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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

5. Τις διατάξεις του  Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ. 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.Δ. 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.Δ. 186/96.

6. Την  αριθμ.  9/179/06-04-2011  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με την οποία  εγκρίθηκαν οι  όροι  της διακήρυξης του  έργου του θέματος,  όπως 
συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Άρτας και  για τη 
δημοπράτηση του οποίου διατυπώθηκε η με αριθμ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύμφωνη γνώμη 
της  Ενδιάμεσης  Διαχειριστικής  Αρχής  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτ. 
Μακεδονίας. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

7. Την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Άρτας  που 
κατατέθηκε  πάνω στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ.  1018/04-05-2011  έγγραφο, 
συνημμένο με αρ. πρωτ. 27375/887/04-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία εισηγείται  τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος,  που 
προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 (Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας κατασκευής 
Δημοσίων Έργων) και  αφορά έργα προϋπολογισμού πάνω από το ανώτατο όριο της 2ης 

τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Για μέλη της 7μελούς Επιτροπής 
η  Υπηρεσία  προτείνει  τους  αναφερόμενους  στην  εισήγηση  υπαλλήλους,  καθώς  και 
εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται από το Νόμο, με τους αναπληρωτές τους.
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/271/05-05-2011)

Συγκροτεί  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  έργου  της  Περιφερειακής  Ενότητας Άρτας,  που 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» 
με τίτλο «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τμήμα: Ροδαυγή – 
Σουμέσι,  Α΄  κλάδος:  Ροδαυγή  -  Κακολάγκαδο»,  προϋπολογισμού  για  δημοπράτηση 
2.555.446,51  €  όπως  προβλέπεται  από  το  άρθρο  21  του  Ν  3669/2008  και  αφορά  έργα 
προϋπολογισμού  πάνω  από  το  ανώτατο  όριο  της  2ης τάξης  του  Μητρώου  Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας,  με  τους  αναπληρωτές  τους,  καθώς  και  από  τους  εκπροσώπους  των  Φορέων  που 
προβλέπονται από το Νόμο, με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

Τακτικά μέλη:

1. Σοφοκλή Νταλάκο, Μηχανολόγο Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, ως Πρόεδρο,

2. Ιωάννα Ζαρκάδα, Πολιτικό Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
3. Αλεξία Παππά, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
4. Ευάγγελο Κούκο, Πολιτικό Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας, μέλος,
5. Χρήστο Χασιάκο, Εκπρόσωπο ΤΕΔΚ,
6. Ευάγγελο Χρηστάκη, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΤΕΕ,

7. Σωτήριο  Σφήκα,  Αγρονόμο  Τοπογράφο  Μηχανικό,  Εκπρόσωπο  Εργοληπτικών 
Οργανώσεων, 

Αναπληρωματικά μέλη:
1. Βασίλειο Γιαννούλα, Πολιτικό Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
2. Στέφανο Πανή, Πολιτικό Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
3. Μιχάλη Πούλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
4. Δημήτριο Καριώρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, στη ΔΤΕ ΠΕ Άρτας,
5. Νικόλαο Κέφη, Εκπρόσωπο ΤΕΔΚ
6. Άγγελο Σακκά, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΤΕΕ,

7. Νικόλαο Πανούτσο, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο Εργοληπτικών Οργανώσεων. 

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Υπάλληλος της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας Ελένη Μέκιου, 
Σχεδιάστρια,  αναπληρούμενη  από  την  Αποστολία  Διαμάντη,  Διοικητικό  υπάλληλο  της  ίδιας 
Υπηρεσίας.
.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4  ο  
Έγκριση της  μελέτης του έργου «Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (7  πεδίων)  και 
καλωδιώσεων αντλιοστασίων Α2 Λαψίστας και Α4 Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού € 
73.800,00  με  ΦΠΑ  και  της  διακήρυξης  της  δημοπρασίας  του,  με  τη  διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, με 
μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {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 Διαύγεια».

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

5. Τις διατάξεις του  Ν.1418/1984 «Δημόσια έργα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και του 
Π.Δ.  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.Δ. 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.Δ. 
186/96.

6. Την  αριθμ.  πρωτ.  1979/04-05-2011  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέως  της 
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου  –  Δυτ.  Μακεδονίας  (αντίγραφο  συνημμένο  στην 
κατωτέρω  εισήγηση  της  Δ/νσης  Αναπτυξιακού  Προγραμματισμού),  με  την  οποία 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 73.800,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
της  ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ  2010ΕΠ03000014  «Έργα αποκατάστασης ζημιών από 
θεομηνίες  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου  έτους  2010»,  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
«Αντικατάσταση  ηλεκτρικού  πίνακα  (7  πεδίων)  και  καλωδιώσεων  αντλιοστασίων  Α2 
Λαψίστας  και  Α4 Ροδοτοπίου»,  και  ορίσθηκε  η  Περιφέρεια  Ηπείρου ως Προϊσταμένη 
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Αρχή  του  ανωτέρω  έργου  και  η  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων,  ως 
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

7. Την αριθμ.  11/269/05-05-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος,  με  διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού, με μελέτη, διακήρυξη και μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 
της  Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων,  βάσει  των διατάξεων του  άρθρου 29 του Ν. 
3669/08 ΚΔΕ και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης 
του Υπουργού Οικονομικών.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε  πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε  με το αριθμ.  πρωτ.  27187/2881/04-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  27238/885/04-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  εισηγείται  την εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος,  με 
διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού,  με  μελέτη,  διακήρυξη  και  μέριμνα  της  Δ/νσης 
Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  βάσει  των  διατάξεων  του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-
08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, το μέλος της Επιτροπής Μιχαήλ Κασσής, 
δήλωσε ότι υπερψηφίζει την εισήγηση, δεδομένου ότι πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν οι 
ζημιές στα αντλιοστάσια που προκλήθηκαν από κλοπές υλικών, τόνισε όμως ότι η εικόνα 
που  παρουσιάζουν  οι  εγκαταστάσεις  των  αντλιοστασίων  είναι  απογοητευτική  και  είναι 
επιτακτική  ανάγκη  να  ληφθεί  μέριμνα  για  την  φύλαξή  τους,  από τους  Φορείς  που  είναι 
αρμόδιοι  για  τη  διαχείρισή  τους,  δηλ.  τους  αντίστοιχους  ΤΟΕΒ,  ώστε  να  αποτραπούν 
παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/272/05-05-2011)

– Εγκρίνει  τη  μελέτη  του  έργου  «Αντικατάσταση  ηλεκτρικού  πίνακα  (7  πεδίων)  και 
καλωδιώσεων  αντλιοστασίων  Α2  Λαψίστας  και  Α4  Ροδοτοπίου»,  προϋπολογισμού  € 
73.800,00 με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
σε βάρος των πιστώσεων  του έργου της  ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ  2010ΕΠ03000014 
«Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες  στην  Περιφέρεια  Ηπείρου έτους  2010», 
σύμφωνα με την  αριθμ.  πρωτ. 1979/04-05-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

– Εγκρίνει τη διακήρυξη της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου,  όπως συντάχθηκε από τη 
Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Ιωαννίνων,  για  την  εκτέλεση  του  έργου  με  διενέργεια 
πρόχειρου διαγωνισμού, με μέριμνα της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ και της αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.      

.................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη
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7. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 11/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις πέντε (05) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 26930/880/03-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

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

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης, 
Δηλαβέρης Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5  ο  
Έγκριση  δαπάνης  ποσού  €  40.000,00  για  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος 
προπληρωμής στο όνομα της Μαίρης Καλαμπάκου, υπαλλήλου της Δ/νσης Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειμένου να 
καταβληθεί το επίδομα νεφροπαθών για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2011.

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

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

3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.

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

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

6. Την  εισήγηση  του  Τμήματος  Λογιστικής  Διαχείρισης  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσπρωτίας,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ. 
26718/1632/02-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 27484/890/05-05-2011 στον 
φάκελο 2/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα 
νεφροπαθών για το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου 2011.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 11/273/05-05-2011)

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 40.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 151 
ΚΑΕ  2713  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Περιφερειακή  Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της Μαίρης 
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Καλαμπάκου, υπαλλήλου της Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής 
Ενότητας  Θεσπρωτίας,  με  ημερομηνία  απόδοσης  την  30-06-2011,  προκειμένου  να 
καταβληθεί το επίδομα νεφροπαθών για το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου 2011.
……………………………………………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 
 
5. Δηλαβέρης Αναστάσιος,

6. Κασσής Μιχαήλ,

7. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη


