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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/26-05-2011

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του 
έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, 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 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, με την αριθμ. πρωτ. οικ.  
33477/1122/24-05-2011 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύμβουλος

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύμβουλος

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύμβουλος

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη,  όπως  ορίστηκε  με  την  αριθμ.  οικ.  1096/140/13-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειάρχη 
Ηπείρου.

Σημειώνεται  ότι  ανακοίνωση  για  την  παρούσα  συνεδρίαση,  βάσει  της  αριθμ.  πρωτ.  οικ. 
33477/1122/24-05-2011 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  19-05-2011 συνεδρίασης

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο Μέτσοβο – Μηλιά»,αναδόχου Δημοσθένη Βήχα & 
ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι την 30-08-2011.

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κηπίνα»,  αναδόχου Μπιτχαβά Χρήστο & ΣΙΑ 
Ο.Ε., μέχρι την 30-08-2011.

http://www.php.gov.gr/
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4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αντικατάσταση  στέγης  Ι.Ν.  Αγίου  Νικολάου  Μ.  Γαρδικίου»,αναδόχου  Βασιλικής 
Βασιλείου, μέχρι την 31-12-2011.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήματος Νερόμυλου Αμαράντου»,αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη, 
μέχρι την 31-12-2011.

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων»,  αναδόχου Γεωργίου Πάντου, μέχρι την 31-12-
2011.

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση βλαβών από κατολίσθηση επί της 15ης επαρχιακής οδού κοντά στον 
οικισμό Ράϊκου»,αναδόχου Χρήστου Μπιτχαβά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-08-2011.

8. Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πολεοδομική 
μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης και μελέτης πράξης εφαρμογής του Ρ.Σ. Δήμου Κόνιτσας Ν.  
Ιωαννίνων», αναδόχου Δ. Δούβλη και Κ. Τζιμογιάννη.

9. Έγκριση  μετακίνησης της Προϊσταμένης  της  Δ/νσης  Οικονομικού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου 
Ειρήνη Σερβετά και της σχετικής δαπάνης, για τη συμμετοχή της στην ημερίδα με τους Δ/ντες των 
Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών,  που θα πραγματοποιηθεί  στα γραφεία της Ε.Ν.Α.Ε. 
στην Αθήνα, την 25 Μαΐου 2011.

10. Έγκριση  δαπάνης  προμήθειας  ανταλλακτικών  και  επισκευή  Μηχανημάτων  –  Οχημάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

11. Έγκριση  πρακτικών  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Καταπολέμηση 
Κωνοποειδών  για  το  έτος  2011»  στην  Π.Ε.  Πρέβεζας  και  συγκρότηση  της  επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

12. Έγκριση  χορήγησης  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  των  εργασιών  του  έργου  της  Π.Ε. 
Πρέβεζας  «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών στο  Αγροτικό  δίκτυο  Ν.  Πρέβεζας»,  αναδόχου 
Κων/νος Κώστας Ε.Δ.Ε., μέχρι την 08-08-2011.

13. Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη  προμηθευτών 
λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» 
έτους 2011 και έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης.

14. Έγκριση  μετάβασης  και  σχετικές  δαπάνες,  για  τη  συμμετοχή  του  υπαλλήλου  του  Τμήματος 
Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Νικόλαου Μπατζιά, στην παρουσίαση του όγδοου θεματικού 
σεμιναρίου  του  έργου  «Misrar»  στα  πλαίσια  της  Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας  INTERREG IVC 
Διαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγματοποιηθεί  στο  Gabrovo  της Βουλγαρίας, 
από 05-06-2011 έως 10-06-2011. 

15. Έγκριση  μετακίνησης του  υπαλλήλου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  Γεωργίου 
Μαργώνη και της σχετικής δαπάνης,  για τη συμμετοχή του  στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που 
διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ. στην Αθήνα, με τίτλο «ΚΕΝΑΚ».

16. Έγκριση της μελέτης του έργου της Π.Ε.  Πρέβεζας «Γεωτεχνική μελέτη έργων αποκατάστασης 
κατολισθήσεων τμημάτων της οδού Βράχου – Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Βράχος 
Σύμβουλοι Μηχανικοί και Γεωλόγοι Α.Ε.», προεκτιμώμενης αμοιβής € 48.500,00 με ΦΠΑ.

17. Έγκριση διοργάνωσης από την  Π.Ε.  Πρέβεζας,  του 9ου Preveza Jazz Festival και  έγκριση των 
σχετικών δαπανών.

18. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, μουσικής συναυλίας ιστορικής μνήμης του Πόντου 
και του Βυζαντίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

19. Έγκριση διοργάνωσης από την  Π.Ε. Πρέβεζας,  ημερίδας με θέμα «Οικονομική κρίση και ψυχική 
υγεία» και των έγκριση σχετικών δαπανών.

20. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλέγματος 
για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισμού €12.200,00.

21. Άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 7/2011 απόφασης του Πολυμελούς 
πρωτοδικείου Πρέβεζας.
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22. Άσκηση  ενδίκων  μέσων  κατά  της  υπ’  αριθ.  4/2011  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων.

23. Έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  της  από  17-05-2011  δημοπρασίας   με 
διαγωνισμό  μεταξύ  περιορισμένου  αριθμού  εργοληπτικών  επιχειρήσεων,  για  την  ανάδειξη 
αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας  «Επισκευή 
Αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.

24. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

25. Έγκριση άσκησης των ενδίκων μέσων της ανακοπής και  της αιτήσεως αναστολής κατά της υπ’ 
αριθμ.  321/2011  διαταγής  πληρωμής  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  κατά  της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

26. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωμά, στην Αθήνα από 29-
05-2011 έως 01-06-2011 για υπηρεσιακούς λόγους.

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 μετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συμμετοχή του υπαλλήλου του Τμήματος 
Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δακούκη Ηλία του Σπυρίδωνος, στο επιμορφωτικό σεμινάριο 
με  θέμα  «Τεχνολογίες  και  διαχείριση  δικτύων»  που  διοργανώνει  το  Εθνικό  Κέντρο  Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και που θα διεξαχθεί στη Λάρισα από 30-05-2011 έως 10-
06-2011.

2. Έγκριση  συνδιοργάνωσης  με  την  Τοπική  Οργανωτική  Επιτροπή  Άρτας  των  SPECIAL 
OLYMPICS, του Προγράμματος «Πόλις – Αμφιτρύων», που θα διεξαχθεί από 20 έως 24-06-2011 
και  έγκριση της σχετικής δαπάνης για  την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας.

3. Έγκριση  γενικής  επισκευής  και  συντήρησης  με  ιδιωτικό  συνεργείο  και  με  αυτεπιστασία  με 
προσωπικό  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  γέφυρας  μπέλεϋ  του  επαρχιακού  οδικού 
δικτύου του Νομού (Δροσοπηγή), προϋπολογισμού δαπάνης € 11.500,00 πλέον ΦΠΑ.

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, έγινε ενημέρωση και  
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούμενης, από 19-05-2011 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 2  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  ζημιών  στο  δρόμο  Μέτσοβο  –  Μηλιά»,αναδόχου 
Δημοσθένη Βήχα & ΣΙΑ Ο.Ε., 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)} 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 Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 26500/2835/18-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  32123/1065/19-05-2011  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,  λόγω  των  δυσμενών  καιρικών 
συνθηκών, συνεχών  βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων και  χαμηλών  θερμοκρασιών που 
επικρατούν  κατά  την  διάρκεια  του  χειμώνα στην εν  λόγω περιοχή (μεγάλο  υψόμετρο) 
καθώς  και  εξαιτίας  ειδικών  προβλημάτων  καθιζήσεων  που  παρουσιάστηκαν  κατά  την 
πρόοδο της εκτέλεσης των εργασιών και εξακολουθούν  να υφίστανται.

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



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 14/319/26-05-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στο δρόμο Μέτσοβο – Μηλιά»,αναδόχου Δημοσθένη Βήχα 
& ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι την 30-08-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης,  και χωρίς άλλο δικαίωμα από 
την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.

 Μειοψηφούν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά  Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-
Ντάσση,  με  το  σκεπτικό  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  είχε  χαρακτηρισθεί  επείγον,  και 
δημοπρατήθηκε  με  τη  διαδικασία  του  πρόχειρου  διαγωνισμού,  η  δε  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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 3  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κηπίνα», αναδόχου Μπιτχαβά 
Χρήστου & ΣΙΑ Ο.Ε., 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)} 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.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 27725/2916/18-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  32122/1064/19-05-2011  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,  λόγω  των  δυσμενών  καιρικών 
συνθηκών, συνεχών  βροχοπτώσεων, χιονοπτώσεων και  χαμηλών  θερμοκρασιών που 
επικρατούν  κατά  την  διάρκεια  του  χειμώνα στην εν  λόγω περιοχή (μεγάλο  υψόμετρο) 
καθώς  και  εξαιτίας  ειδικών  προβλημάτων  καθιζήσεων  που  παρουσιάστηκαν  κατά  την 
πρόοδο της εκτέλεσης των εργασιών.

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



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 14/320/26-05-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κηπίνα», αναδόχου Μπιτχαβά Χρήστου & 
ΣΙΑ Ο.Ε., μέχρι την 30-08-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης,  και χωρίς άλλο δικαίωμα από 
την επιμήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.

 Μειοψηφούν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά  Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-
Ντάσση,  με  το  σκεπτικό  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  είχε  χαρακτηρισθεί  επείγον,  και 
δημοπρατήθηκε  με  τη  διαδικασία  του  πρόχειρου  διαγωνισμού,  η  δε  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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 4  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου», αναδόχου 
Βασιλικής Βασιλείου, μέχρι την 31-12-2011.

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 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 Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 30707/3115/19-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  32528/1075/20-05-2011  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  δυσμενών 
καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 14/321/26-05-2011)



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου»,αναδόχου Βασιλικής 
Βασιλείου, μέχρι την 31-12-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης.

 Μειοψηφούν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά  Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-
Ντάσση, με το σκεπτικό ότι  ήδη έχουν δοθεί  πολλές παρατάσεις για το συγκεκριμένο 
έργο, και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης και η κακή πολιτική 
που  εφάρμοσε  ο  πρώην  Νομάρχης  Ιωαννίνων  και  νυν  Περιφερειάρχης,  στις 
δημοπρατήσεις των έργων.

 Μειοψηφεί το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επισημαίνοντας το γεγονός 
ότι ήδη έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις για το συγκεκριμένο έργο, για την κατασκευή του 
οποίου διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώμενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν 
αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας.

.....................................................................................................................................………...
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 5  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση συγκροτήματος Νερόμυλου Αμαράντου»,  αναδόχου 
Γεωργίου Ντάφλη, μέχρι την 31-12-2011.

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 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 Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 29220/3014/19-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  32532/1076/20-05-2011  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  δυσμενών 
καιρικών συνθηκών και της έντονης παρουσίας υδάτων στο χώρου του έργου, δεν ήταν 
δυνατή η εκτέλεση των εργασιών.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

(απόφαση 14/322/26-05-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση  συγκροτήματος  Νερόμυλου  Αμαράντου»,  αναδόχου  Γεωργίου 
Ντάφλη, μέχρι την 31-12-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης.

 Μειοψηφούν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά  Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-
Ντάσση, με το σκεπτικό ότι ήδη έχει δοθεί και άλλη παράταση για το συγκεκριμένο έργο, 
και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης και η κακή πολιτική που 
εφάρμοσε ο πρώην Νομάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δημοπρατήσεις 
των έργων.  

.....................................................................................................................................………...
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 6  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων  «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων»,  αναδόχου Γεωργίου Πάντου, 
μέχρι την 31-12-2011.

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 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 Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 31148/3154/19-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  32534/1077/20-05-2011  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,  προκειμένου να αξιοποιηθούν οι 
προσεχείς  καλοκαιρινοί  μήνες  ώστε  να  γίνει  δυνατή  η  απρόσκοπτη  συνέχιση  των 
εργασιών και η ολοκλήρωσή τους, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.

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



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 14/323/26-05-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων», αναδόχου Γεωργίου Πάντου, μέχρι την 31-
12-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης.

 Μειοψηφούν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά  Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-
Ντάσση, με το σκεπτικό ότι ήδη έχει δοθεί και άλλη παράταση για το συγκεκριμένο έργο, 
και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηματοδότησης και η κακή πολιτική που 
εφάρμοσε ο πρώην Νομάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δημοπρατήσεις 
των έργων. 

.....................................................................................................................................………...
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 7  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση βλαβών από κατολίσθηση επί της 15ης επαρχιακής 
οδού κοντά στον οικισμό Ράϊκου», αναδόχου Χρήστου Μπιτχαβά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-
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)} 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 Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 30923/3130/18-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  32125/1066/19-05-2011  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,  για  την  ολοκλήρωση  των 
εργασιών, οι οποίες καθυστέρησαν  λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών  και για τη 
σύνταξη και έγκριση του σχετικού ΑΠΕ.

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



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 14/324/26-05-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων  «Αποκατάσταση βλαβών από κατολίσθηση επί της 15ης επαρχιακής οδού κοντά 
στον οικισμό Ράϊκου»,αναδόχου Χρήστου Μπιτχαβά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-08-2011.

 Μειοψηφούν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά  Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-
Ντάσση,  με  το  σκεπτικό  ότι  το  συγκεκριμένο  έργο  είχε  χαρακτηρισθεί  επείγον,  και 
δημοπρατήθηκε  με  τη  διαδικασία  του  πρόχειρου  διαγωνισμού,  η  δε  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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 8  ο  
Έγκριση  2ου Συγκριτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  του  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του  έργου 
«Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης και μελέτης πράξης εφαρμογής του 
Ρ.Σ. Δήμου Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Δ. Δούβλη και Κ. Τζιμογιάννη.

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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», τις διατάξεις του  Ν.716/77, του Π.Δ.194/79 
του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής  συναφών  υπηρεσιών  και  άλλες  διατάξεις»,  τα  προεδρικά  διατάγματα  και 
αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 
απόφαση έγκρισης κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετητών, σύμφωνα με το Ν. 
3316/2005,  την   ΔΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και  την  εγκύκλιο  Δ15  οικ.  9361/005  (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Ιωαννίνων 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 32153/1957/17-5-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  32321/1071/2005-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η μελέτη του θέματος, με χρηματοδότηση 
κατά το 1/3 από το Νομαρχιακό ταμείο Ιωαννίνων, τον Δήμο Κόνιτσας και το ΕΤΕΡΠΣ, 
είχε  ως  αντικείμενο  την  πολεοδομική  μελέτη  αναθεώρησης  του  ήδη  εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού  σχεδίου  Κόνιτσας,  η  εκπόνηση  πολεοδομικής  μελέτης  επέκτασης  νέων 
συμπληρωματικών τμημάτων του οικισμού και η μελέτη πράξης εφαρμογής των ως άνω 
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τμημάτων.  Η  μελέτη  ανατέθηκε  με  την  υπ’  αρίθ.  880/1-4-1992  Απόφαση  του 
Νομαρχιακού Ταμείου Ιωαννίνων, με αρχική σύμβαση 22.000.000 δρχ (με ΦΠΑ 18%) και 
με  το  υπ’αριθμ.  36ο/31-1-1997  Πρακτικό  της  Νομαρχιακής  Επιτροπής  Δικτύων 
Εξυπηρετήσεων  και  Τεχνικών  Υποδομών  –  Περιβάλλον  –  Χωροταξία  -Πολεοδομία, 
εγκρίθηκε  η  σχετική  πίστωση  της  συμπληρωματικής  σύμβασης  121.631.913  δρχ  (με 
ΦΠΑ 18%). Συντάχθηκε ο 1ος  Σ.Π. και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7058/95/12-6-1997 
απόφαση  Νομάρχη  Ιωαννίνων.  Η  σύνταξη  του  2ου Συγκριτικού  πίνακα  εργασιών 
(υπερβατικός)  και  του  1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   απαιτείται  για  την  τακτοποίηση  ορισμένων 
εργασιών της μελέτης, όπως αυτές προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσής της και που 
κρίθηκαν απαραίτητες και ορθές για την αρτιότερη ολοκλήρωση του έργου, καθώς και για 
την ανάγκη υπολογισμού του ποσού αποζημίωσης και αμοιβής εκτελεσθέντων εργασιών 
λόγω  διακοπής  της  σύμβασης  που  έγινε  με  την  υπ΄  αριθμ.  5670/2010  Απόφαση 
Νομάρχη Ιωαννίνων, και κατ εφαρμογή του Αρθ. 21 του Ν.716/77, του ΠΔ194/79 και του 
Αρθ.36 του Ν.3316/05 πρέπει να συμπεριληφθούν στον 2ο Σ.Π. , με Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  τόσο η 
αμοιβή για τις εκτελεσθέντες εργασίες του σταδίου που διακόπτεται η σύμβαση, όσο και 
το  ποσό της  αποζημίωσης  που  ανέρχεται  στο  30% της  αμοιβής  του  υπολειπομένου 
χρηματικού αντικειμένου. Επίσης έχουμε υπέρβαση του αντικειμένου λόγω αύξησης του 
ποσού ΦΠΑ από 18% σε 23%. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου 

Σ.Π. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης του θέματος, σύμφωνα και με τη συνημμένη 
στην εισήγηση,  αριθμ. 15/617/28-12-2010 (Θέμα 35ο) Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου 
Δημοσίων  Έργων  της  Ν.Α.  Ιωαννίνων,  με  την  οποία γνωμοδοτεί  ομόφωνα  για  την 
έγκρισή τους.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/325/26-05-2011)

Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Πολεοδομική 
μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης και μελέτης πράξης εφαρμογής του Ρ.Σ. Δήμου Κόνιτσας 
Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Δ. Δούβλη και Κ. Τζιμογιάννη, συνολικής δαπάνης € 587.443,23  με 
Φ.Π.Α. (ήτοι € 477.596,12 για εργασίες και € 109.847,11 για Φ.Π.Α.), δηλαδή με υπέρβαση 
κατά € 165.926,24 ως προς την προηγούμενη σύμβαση, σύμφωνα και  με αριθμ. 15/617/28-
12-2010 (Θέμα 35ο) Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Ν.Α.  Ιωαννίνων, 
με  την  οποία γνωμοδοτεί  ομόφωνα  για  την  έγκρισή  τους,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
Ν.716/77. 
.......................................................................…….......................................……..........…….....
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 9  ο  
Έγκριση  μετακίνησης  της  Προϊσταμένης  της  Δ/νσης  Οικονομικού  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου  Ειρήνη  Σερβετά  και  της  σχετικής  δαπάνης,  για  τη  συμμετοχή  της  στην 
ημερίδα  με  τους  Δ/ντες  των  Οικονομικών  Υπηρεσιών  των  Περιφερειών,  που  θα 
πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Ν.Α.Ε. στην Αθήνα, την 25 Μαΐου 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 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  της  Δ/νσης  Οικονομικού  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  που 
κατατέθηκε  πάνω στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ  32521/2548/20-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.   32707/1078/20-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων 
μετακίνησης  της  Προϊσταμένης  της  Δ/νσης  Οικονομικού  Περιφέρειας  Ηπείρου  Ειρήνη 
Σερβετά, για την συμμετοχή της στην ημερίδα με τους Δ/ντες των Οικονομικών Υπηρεσιών 
των Περιφερειών, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Ν.Α.Ε. στην Αθήνα, την 25 
Μαΐου 2011.

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

(απόφαση 14/326/26-05-2011)
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Εγκρίνει  την  μετακίνηση  της  Ειρήνη  Σερβετά,  Προϊσταμένης  της  Δ/νσης  Οικονομικού  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την συμμετοχή της στην ημερίδα με τους Δ/ντες των Οικονομικών 
Υπηρεσιών  των  Περιφερειών,  που  θα  πραγματοποιηθεί  στα  γραφεία  της  Ε.Ν.Α.Ε.  στην 
Αθήνα, την 25 Μαΐου 2011 και τη σχετική δαπάνη συνολικού ποσού € 350,00 για την κάλυψη 
των  εξόδων  μετακίνησης  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  Φορέα  072,  ΚΑΕ  0711  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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 10  ο     
Έγκριση  δαπάνης  προμήθειας  ανταλλακτικών  και  επισκευή  Μηχανημάτων  – 
Οχημάτων 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  Πολιτικής  Προστασίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 31763/846/18-
05-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  31856/1037/19-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  την  οποία  εισηγείται  την  έγκριση  δαπανών για  την  προμήθεια 
ανταλλακτικών και την επισκευή για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο στην εισήγηση πίνακα.

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, κλήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
και παρέστη, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας, κ. Θωμάς Πιττούλης, ο οποίος απάντησε σε 
ερωτήσεις  των  μελών  της  Επιτροπής,  σχετικά  με  τις  προκαλούμενες  δαπάνες  για  τη 
συντήρηση των μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε., τις βλάβες που έχουν υποστεί κάποια 
από αυτά  και  καθιστά  απαραίτητη  την  επισκευή  τους,  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  γίνεται  η 
διαδικασία επισκευής, κατόπιν εκθέσεως τριμελούς Επιτροπής, κ.α. Τα μέλη της Επιτροπής 
ζήτησαν από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Θωμά Πιττούλη, εφεξής να συνοδεύεται η εισήγηση 
για την έγκριση δαπανών, με τη σχετική έκθεση της τριμελούς Επιτροπής.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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(απόφαση 14/327/26-05-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες,  για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα μηχανήματα και οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 
1321 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας):

Α/Α
ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-

ΟΧΗΜ.

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

1 7369 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ Σινέ  μπλοκ  καδένας  (2)  -  Σινέ  μπλοκ 
σούστας (1) + Εργασία 8.500,00 €

2 7370 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ Φόρτωση μπαταρίας 65,00 €
3 9922 ΟΧΗΜΑ Ελαστικά 480,00 €

4 9222 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ Εγκέφαλος  σαζμάν  -  Βαλβίδα  ΑΒS  + 
Εργασία 3.700,00 €

5 9944 ΟΧΗΜΑ Περιοδικό Σέρβις 200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 12.945,00 €

 Μειοψηφούν  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά  Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-
Ντάσση, με το εξής σκεπτικό: 
«Δεν μπορούμε να εγκρίνουμε τις συγκεκριμένες δαπάνες, έτσι όπως έρχεται το θέμα –  
ελλιπές – ως προς την τεκμηρίωσή του καθότι δεν υπάρχει: 
1. βεβαίωση από το βιβλίο συμβάντων (πως,  πότε,  με ευθύνη ποιου χειριστή  και  στη  

διάρκεια ποιας εργασίας προκλήθηκαν αυτές οι βλάβες στα συγκεκριμένα οχήματα)
2. βεβαίωση από τον προϊστάμενο της συγκεκριμένης εργασίας
3. βεβαίωση από την αρμόδια τριμελή επιτροπή η οποία θα πιστοποιεί τις βλάβες
Ιδιαίτερα,  όταν  το  ύψος  της  απαιτούμενης  δαπάνης  ανέρχεται  στα  ποσά  τα  οποία  
αναφέρονται στο διαβιβαστικό».  

 Το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, και ζήτησε 
να τεκμηριώνονται οι δαπάνες για την επισκευή των οχημάτων και των μηχανημάτων, και 
να συνοδεύονται από τη σχετική τεχνική έκθεση της αρμόδιας τριμελούς 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 11  ο  
Έγκριση  πρακτικών  του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
«Καταπολέμηση Κωνοποειδών για το έτος 2011» στην Π.Ε. Πρέβεζας και συγκρότηση 
της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης 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 αριθμ. 9/30/6-4-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2011 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε.
7. Την αριθμ. 10/240/19-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η α) η διενέργεια, με μέριμνα του Τμήματος Προμηθειών 
της  Δ/νσης  Διοικητικού  –  Οικονομικού  της  Π.Ε.  Πρέβεζας,  για  την  έγκριση πρόχειρου 
μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Πρόγραμμα  καταπολέμησης 
Κουνουπιών  έτους  2011»,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας,  στις  υπαίθριες 
ενδοοικιακές και περιοικιακές εστίες, σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως θα υποδεικνύεται 
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από τη  Δ/νση Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Πρέβεζας, προϋπολογισμού  €  20.000,00  σε βάρος των πιστώσεων του Προγράμματος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της  Π.Ε.  Πρέβεζας  και  β) οι  όροι  της διακήρυξης,  για τη 
διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, όπως αυτή συντάχθηκε από 
το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας.
8. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ.  πρωτ.  32919/1403/23-05-2011 έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  32968/1105-05-
2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται α) την έγκριση των 
συνημμένων αριθμ. 1/17-05-2011 και 2/20-05-2011 Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας 
του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  καταπολέμησης 
κωνοποειδών για το έτος 2011 και β) τη συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής του έργου, από τους αναφερόμενους στην εισήγηση υπαλλήλους.
Σύμφωνα με τα ως άνω Πρακτικά:
Α)  αριθμ. 1/17-05-2011 Πρακτικό    (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών)  : η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, μετά  τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών των δύο (2) διαγωνιζομένων 
που κατέθεσαν προσφορές και εξέτασε την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες 
κατέθεσαν τα προβλεπόμενα από την  διακήρυξη δικαιολογητικά.  Κατά τον  έλεγχο των 
τεχνικών  προσφορών,  διαπιστώθηκε  ότι τα  στοιχεία  και  οι  τεχνικές  εκθέσεις  των 
συμμετεχόντων, συμφωνούν με τα ζητούμενα της διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή 
προτείνει  όπως γίνουν  αποδεκτές με βάση τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και 
τους όρους της διακήρυξης οι προσφορές των διαγωνιζομένων: Α) ΤΖΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ και 
Β) «ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  Ο.Ε.».
Β)  αριθμ.  2/16-05-2011  Πρακτικό    (έλεγχος  οικονομικών προσφορών)  :  η  Επιτροπή του 
Διαγωνισμού  προέβη  στην  αποσφράγιση  των  οικονομικών  προσφορών  των 
διαγωνιζομένων, οι οποίες έχουν ως εξής, για το σύνολο του έργου χωρίς ΦΠΑ: ΤΖΗΜΑΣ 
ΘΩΜΑΣ τιμή προσφοράς € 14.105,69 και «ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  Ο.Ε.» τιμή προσφοράς € 11.775,00 Στη συνέχεια,  η  Επιτροπή του 
Διαγωνισμού προτείνει όπως μειοδότης αναδειχθεί η εταιρεία  «ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ – 
ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  Ο.Ε.», με τιμή προσφοράς € 11.775,00 χωρίς ΦΠΑ.
9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής, 
τόνισαν ότι για να έχει το έργο της καταπολέμησης των κωνοποειδών τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, να 
ασκήσουν  αυστηρή  επιτήρηση  και  επίβλεψη  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου  από  τον 
ανάδοχο που θα προκύψει από το σχετικό διαγωνισμό. 

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/328/26-05-2011)

Α. Έγκριση Πρακτικών
Εγκρίνει  το  αριθμ.  1/17-05-2011  Πρακτικό  (έλεγχος  δικαιολογητικών  και  τεχνικών 
προσφορών)  της  Επιτροπής  διενέργειας  του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 
εκτέλεση  του  έργου  καταπολέμησης  κωνοποειδών  για  το  έτος  2011,  στην  Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με το οποίο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
των  διαγωνιζομένων που κατέθεσαν προσφορές, και αφού διαπιστώθηκε  η πληρότητα των 
δικαιολογητικών  όλων  των  προσφορών,  η  Επιτροπή  προέβη  στον  έλεγχο  των  τεχνικών 
προσφορών,  από  τον  οποίο  διαπιστώθηκε  ότι  τα  στοιχεία  και  οι  τεχνικές  εκθέσεις  των 
συμμετεχόντων, συμφωνούν με τα ζητούμενα της διακήρυξης, οπότε γίνονται αποδεκτές με 
βάση τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και τους όρους της διακήρυξης οι προσφορές 
των διαγωνιζομένων Α) ΤΖΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ και Β) «ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  Ο.Ε.».
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Εγκρίνει το αριθμ. 2/20-05-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής 
διενέργειας  του  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
καταπολέμησης  κωνοποειδών  για  το  έτος  2011,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Πρέβεζας, 
σύμφωνα  με  το  οποίο,  η  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  προέβη  στην  αποσφράγιση  των 
οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων,  από τον έλεγχο των οποίων προέκυψε ότι η 
συμφερότερη είναι η προσφορά της  εταιρείας  «ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  Ο.Ε.», με τιμή προσφοράς € 11.775,00 χωρίς ΦΠΑ

Β. Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
− Κατακυρώνει τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 

έργου καταπολέμησης κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
σύμφωνα με  τα αναφερόμενα ανωτέρω αριθμ.  1/17-05-2011 (έλεγχος  δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών)  και  2/20-05-2011  (έλεγχος  οικονομικών προσφορών)  Πρακτικά  της 
Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στην εταιρεία με την επωνυμία  «ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΥ 
ΑΝΝΑ – ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  Ο.Ε.», η οποία προσκόμισε τα απαιτούμενα 
από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η τεχνική της προσφορά ήταν πλήρης ως προς τα στοιχεία 
που πρέπει να περιλαμβάνει, όπως προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη, η δε οικονομική 
της προσφορά είναι η συμφερότερη, στην τιμή των € 11.775,00 μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ.

− Εγκρίνει  τη  σύναψη  συμβάσεως  με  τον  ανωτέρω μειοδότη,  για  την  εκτέλεση  του  έργου 
καταπολέμησης κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 

Γ. Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου
Συγκροτεί  την  Επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  έργου  καταπολέμησης 
κωνοποειδών για το έτος 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, έργο της οποίας είναι η 
αντιμετώπιση κάθε θέματος που θα προκύψει  κατά την εκτέλεση του έργου,  καθώς και  η 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και 
ορίζει τα μέλη αυτής, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Λένα Αγγελική, του κλάδου ΠΕ Ιατρών, με Α’ βαθμό Αθανασούλα Ελένη, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημ. 
Υγείας, με Α’ βαθμό

2  Μπουντούρη Γιολάντα, του κλάδου ΤΕ Εποπτών 
Δημ. Υγείας, με Α’ βαθμό

Τέφα Αθηνά, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημ.Υγείας, 
με Α’ βαθμό

3 Κώστας Κωσταντίνος, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, 
με Α’ βαθμό 

Γάτσιος Αναστάσιος, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με 
Γ’ βαθμό 

.................................................................................................................................. 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 12  ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε.  Πρέβεζας  «Συντήρηση  –  Αποκατάσταση  ζημιών  στο  Αγροτικό  δίκτυο  Ν. 
Πρέβεζας», αναδόχου Κων/νος Κώστας Ε.Δ.Ε., μέχρι την 08-08-2011.      

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 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ.  πρωτ.  31435/1316/18-05-
2011 έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ 32429/1072/20-05-2011 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 οι καιρικές συνθήκες 
κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας, ήταν ακατάλληλες για την ολοκλήρωση των 
ασφαλτικών εργασιών και  των εργασιών οδοστρωσίας.  Επιπλέον επισυνάπτεται  στην 
εισήγηση και η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας 
(Πρακτικό 3ο Θέμα 4ο 20/5/2011), υπέρ της έγκρισης της παράτασης.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 14/329/26-05-2011)
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Συντήρηση – Αποκατάσταση ζημιών στο Αγροτικό δίκτυο Ν. Πρέβεζας», αναδόχου 
Κων/νος Κώστας Ε.Δ.Ε., μέχρι την 08-08-2011, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα και με 
τη  σχετική  γνωμοδότηση  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων  Π.Ε.  Πρέβεζας 
(Πρακτικό 3ο Θέμα 4ο 20/5/2011), υπέρ της έγκρισης της παράτασης.

 Μειοψηφούν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
επειδή στην εισήγηση της Υπηρεσίας, δεν αναφέρεται το ύψος της σύμβασης 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (άρθρο  175  του  Ν.  3852/2010),  όπως  αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 
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,  Ανατολιωτάκης  Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 13  ο  
Κατάρτιση  της  διακήρυξης  του  ανοιχτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  τίτλο  «Ανάδειξη 
προμηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2011 και έγκριση της δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/07-06-2010  τ.Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης 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,  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. Τις  αριθμ.  2/19/27-01-2011,  4/76/22-02-2011 και  5/90/03-03-2011 αποφάσεις  της  Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την έγκριση της διακήρυξης του ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού με τίτλο «Ανάδειξη προμηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» (αριθμ. 4236/134/01-02-2011 διακήρυξη), καθώς και 
με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων αυτού στους μειοδότες που αναδείχθηκαν με το από 18-02-
2011 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και προσκόμισαν τα προβλεπόμενα κατά 
περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει της διακήρυξης και του Π.Δ. 118/07 και διαπιστώθηκε η  
πληρότητά τους, με το από 28-02-2011 Πρακτικό της Επιτροπής.

7. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. πρωτ. 32978/1412/23-
05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 33230/1110/24-052011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 278 παρ. 1 του Ν. 
3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α/2010)  ο  φάκελος  του  ανωτέρω  διαγωνισμού  διαβιβάστηκε  στον  αρμόδιο 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας. Σύμφωνα με την αριθμ. 
1 πράξη του  Επίτροπου  του Ελεγκτικού Συνεδρίου κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων για την 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης για τις ανάγκες υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων 
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της νέας διακήρυξης για την προμήθεια πετρελαιοειδών, την έγκριση της  δαπάνης δημοσίευσης της 
διακήρυξης  και  τη  σύντμηση  του  χρόνου  δημοσίευσης  της  διακήρυξης,  προκειμένου  να 
αντιμετωπιστούν οι άμεσες και πιεστικές ανάγκες προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης των 
υπηρεσιακών  αυτοκινήτων  και  μηχανημάτων  έργου.  Στην  εισήγηση  επισυνάπτεται  Σχέδιο  της 
διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, όπως συντάχθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 
Π.Ε. Πρέβεζας.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/330/26-05-2011)

− Καταρτίζει  τη  διακήρυξη  για  τη  διενέργεια  του  ανοιχτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού  με  τίτλο 
«Ανάδειξη  προμηθευτών  πετρελαιοειδών  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  Περιφερειακής 
Ενότητας  Πρέβεζας»  για  το  έτος  2011,  με  τους  όρους  και  τα  Παραρτήματα  αυτής,  όπως 
συντάχθηκαν από το  αρμόδιο  Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Διοικητικού  –  Οικονομικού  της 
Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας,  και  επισυνάπτεται  στην  ανωτέρω  αριθμ.  πρωτ. 
32978/1412/23-05-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας.

− Εγκρίνει  τη  διεξαγωγή  του  ανωτέρω  ανοιχτού  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  ύστερα  από 
συντετμημένη  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  ημερομηνία  της  δημοσίευσης  της 
διακήρυξης,  λόγω  του  επείγοντος,  προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  οι  άμεσες  και  πιεστικές 
ανάγκες προμήθειας καυσίμων κίνησης των υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

− Ο  ανωτέρω  ανοιχτός  μειοδοτικός  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  κριτήριο  κατακύρωσης  το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό, ενώ ο προϋπολογισμός του, ποσού € 84.000,00 με ΦΠΑ, 
θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (Περιφερειακή  Ενότητα 
Πρέβεζας). 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας του 
διαγωνισμού,  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  των  Αθηνών και  σε  τρεις  τοπικές 
εφημερίδες,  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841).

.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 14  ο  
Έγκριση  μετάβασης  και  σχετικές  δαπάνες,  για  τη  συμμετοχή  του  υπαλλήλου  του 
Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Νικόλαου Μπατζιά,  στην παρουσίαση 
του  όγδοου  θεματικού  σεμιναρίου  του  έργου  «Misrar»  στα  πλαίσια  της  Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας  INTERREG IVC Διαπεριφερειακή  Εδαφική  Συνεργασία,  που  θα 
πραγματοποιηθεί στο Gabrovo  της Βουλγαρίας, από 05-06-2011 έως 10-06-2011.

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.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  της  Δ/νσης  Διοικητικού  Οικονομικού της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσπρωτίας,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ. 
31754/1912/18-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 31855/1036/19-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση τη μετακίνηση και 
τη σχετική δαπάνη ύψους € 810,00  για τη συμμετοχή στην παρουσίαση  του όγδοου 
θεματικού  σεμιναρίου  του  έργου  «Misrar»  στα  πλαίσια  της  Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας 
INTERREG IVC Διαπεριφερειακή  Εδαφική  Συνεργασία  του  υπαλλήλου  Νικόλαου 
Μπατζιά μόνιμου υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής στο Gabrovo  της Βουλγαρίας 
στα πλαίσια του έργου  Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions 
and Towns” - «’Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας,  INTERREG IVC Διαπεριφερειακή Εδαφική, από 05-06-2011 
έως 10-06-2011. 

Στην  εισήγηση  αναφέρεται  επίσης  ότι  η  συμμετοχή  της  Ν.Α.  Θεσπρωτίας  στο 
Πρόγραμμα, εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Θεσπρωτίας,  ο  δε  γενικός  στόχος  του MisRAR είναι η  ανταλλαγή  εμπειριών  και 
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βέλτιστων πρακτικών με εταίρους από όλη την Ευρώπη που έχουν ενσωματώσει τους 
ακρογωνιαίους λίθους της άμβλυνσης - αξιολόγησης κινδύνων και διαχείρισης κινδύνων 
στις καθημερινές τους πρακτικές χωροταξικού σχεδιασμού. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 14/331/26-05-2011)

A. Εγκρίνει τη μετάβαση του Νικολάου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής, 
από 05-06-2011 έως 10-06-2011 στο Gabrovo  της Βουλγαρίας,  για τη συμμετοχή του 
στην παρουσίαση του όγδοου θεματικού σεμιναρίου του έργου  Misrar “Mitigating Spatial 
Relevant Risks in European Regions and Towns” («Άμβλυνση χωρικών κινδύνων σε 
Ευρωπαϊκές  περιοχές  και  πόλεις»)  της  Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας  INTERREG IVC 
Διαπεριφερειακή  Εδαφική  Συνεργασία, στο  οποίο  η  Περιφέρεια  Ηπείρου  (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) συμμετέχει  ως  εταίρος σύμφωνα  με  την  αριθμ. 25/2010  απόφαση του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσπρωτίας.

B. Η προκαλούμενη  δαπάνη ύψους € 810,00   περίπου  θα  βαρύνει  την πίστωση της 
κατηγορίας  δαπανών  «TRAVEL AND ACCOMODATION»  (Ταξίδια  και  Διαμονή)  του 
συγχρηματοδοτούμενου  από  την  Ε.Ε.  έργου  «Misrar»,  με  αριθμό  έγκρισης  του 
προγράμματος 0763R2/12-03-2010 και τις πιστώσεις του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039 
και περιλαμβάνει τις δαπάνες για τη μετακίνηση (μεταφορά και διαμονή  € 510,00) και 
ημερήσια αποζημίωση € 300,00.

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

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 15  ο  
Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης  της Π.Ε.  Θεσπρωτίας, 
Γεωργίου  Μαργώνη  και  της  σχετικής  δαπάνης,  για  τη  συμμετοχή  του  στο 
επιμορφωτικό  πρόγραμμα  που  διοργανώνει  το  Ε.Κ.Δ.Δ.  στην  Αθήνα,  με  τίτλο 
«ΚΕΝΑΚ».

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  Τμήματος  Λογιστικής  Διαχείρισης  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσπρωτίας,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα,  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  Πρωτ 
33032/1981/20-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ.  33126/1109/23-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
κάλυψη εξόδων μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης Γεωργίου Μαργώνη 
για τη συμμετοχή του  στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ. στην 
Αθήνα, με τίτλο «ΚΕΝΑΚ».

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

(απόφαση 14/332/26-05-2011)
Εγκρίνει  την  μετακίνηση  του  υπαλλήλου  της  Δ/νσης  Ανάπτυξης  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας, 
Γεωργίου Μαργώνη,  στην Αθήνα,  για τη συμμετοχή του  στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που 



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

διοργανώνει  το Ε.Κ.Δ.Δ.  με τίτλο «ΚΕΝΑΚ»,  από 22 μέχρι  28 Μαΐου 2011 και  τη σχετική 
δαπάνη συνολικού ποσού € 327,90 για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης σε βάρος των 
πιστώσεων  του  Φορέα  072,  ΚΑΕ  0711  του  προϋπολογισμού  της  Περιφέρειας  Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 16  ο  
Έγκριση της μελέτης της Π.Ε.  Πρέβεζας «Γεωτεχνική μελέτη έργων αποκατάστασης 
κατολισθήσεων  τμημάτων  της  οδού  Βράχου  –  Ε.Ο.  Πρέβεζας  –  Ηγουμενίτσας», 
αναδόχου  «Βράχος  Σύμβουλοι  Μηχανικοί  και  Γεωλόγοι  Α.Ε.»,  προεκτιμώμενης 
αμοιβής € 48.500,00 με ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης 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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και  άλλες  διατάξεις»,  τα  προεδρικά  διατάγματα  και  αποφάσεις  που  εκδόθηκαν  προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ΔΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισμού 
προεκτιμώμενων  αμοιβών  μελετητών,  σύμφωνα  με  το  Ν.  3316/2005,  την 
ΔΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο Δ15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια 
πτυχίων.

6. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.  26162/1071/12-5-2011 έγγραφο, συνημμένο 
με  αρ.  πρωτ.  30152/970/13-0505-2011  στον  φάκελο  4/2011  εισηγήσεων Ο.Ε.),  στην 
οποία αναφέρεται ότι η μελέτη του θέματος, που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΚΑΠ 2010 
Ν.Α. Πρέβεζας, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, περιλαμβάνει συνοπτικά: Γεωτεχνική 
Έρευνα  –  Μελέτη  (δειγματοληπτικές  γεωτρήσεις,  εργαστηριακές  δοκιμές,  έκθεση 
Αξιολόγησης  Γεωτεχνικών  Ερευνών,  γεωτεχνική  μελέτη  αποκατάστασης  και 
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σταθεροποίησης  κατολίσθησης της περιοχής). Παρουσίαση και αξιολόγηση Γεωτεχνικών 
ερευνών. Μελέτη αποκατάστασης & σταθεροποίησης κατολίσθησης. Με την υπ’  αριθ. 
119/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής «Έργων – μελετών και προμηθειών» 
της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Πρέβεζας,  εγκρίθηκαν  τα  συμβατικά  τεύχη 
δημοπράτησης  της  μελέτης,  καταρτίστηκε  προκήρυξη  διαγωνισμού  και  συγκροτήθηκε 
επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου.  Η  έγκριση  του 
αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  έγινε  με  την  υπ’   αριθ.  264/2010  Απόφαση  της 
Νομαρχιακής Επιτροπής και η μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία «ΒΡΑΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ Α.Ε.». Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 14/12/2010 μεταξύ κ. 
Νομάρχη  Πρέβεζας  και  του  εκπροσώπου  της  αναδόχου  εταιρείας  κ.  Σπυρίδων 
Καβουνίδη για ποσό 39.442,41 Ευρώ (με ΦΠΑ). Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 26158/1070/4-5-
2011 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. 
της  μελέτης  δαπάνης  39.442,41  Ευρώ  (με  ΦΠΑ).  Σχετική  η  γνωμοδότηση  του 
Περιφερειακού  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων  για  την  Π.Ε.  Πρέβεζας  (Πρακτικό  2ο, 
συνεδρίαση της 20/4/2011, θέμα 2ο). Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για 
την Π.Ε. Πρέβεζας γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της εγκρίσεως της μελέτης (Πρακτικό 2ο, 
συνεδρίαση της 20/4/2011, θέμα 3ο). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση και 
παραλαβή της μελέτης του θέματος, της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/333/26-05-2011)

Εγκρίνει  τη μελέτη που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πρέβεζας,  με 
τίτλο «Γεωτεχνική μελέτη έργων αποκατάστασης κατολισθήσεων τμημάτων της οδού Βράχου 
– Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου «Βράχος Σύμβουλοι Μηχανικοί και Γεωλόγοι 
Α.Ε.», προεκτιμώμενης αμοιβής € 48.500,00 με ΦΠΑ, και την παραλαβή αυτής, σύμφωνα και 
με  την  ομόφωνη  γνωμοδότηση  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων  της  Π.Ε. 
Πρέβεζας (Πρακτικό 2ο, συνεδρίαση της 20/4/2011, θέμα 3ο), υπέρ της εγκρίσεως της μελέτης.
.......................................................................…….......................................……..........…….....
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  (άρθρο  175  του  Ν.  3852/2010),  όπως  αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 
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,  Ανατολιωτάκης  Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 17  ο  

Έγκριση διοργάνωσης από την  Π.Ε. Πρέβεζας,  του 9ου Preveza Jazz Festival και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’)  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης και  της 
Αποκεντρωμένης 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας,  που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, 
(υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ  163/24-05-2011  έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ. 
33359/1112/24-05-2011 στον  φάκελο  4/2011  εισηγήσεων  Ο.Ε.),  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  το  
Preveza Jazz Festival συμπληρώνει φέτος 9 χρόνια ζωής. Φιλοδοξεί να γίνει το Διεθνές Φεστιβάλ 
Τζαζ της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο καθώς δεν υπάρχει άλλο φεστιβάλ jazz ούτε στην  Ήπειρο 
ούτε στην ευρύτερη περιοχή.   Έχει  καθιερωθεί  να γίνεται  την τελευταία εβδομάδα του Μάη σε 
ανοιχτό χώρο στο λιμάνι της Πρέβεζας με φόντο τη θάλασσα και τα ιστιοφόρα από κάθε σημείο του 
πλανήτη  που  έχουν  ήδη  καταφθάσει.  Συμμετέχουν  συγκροτήματα  από  διάφορες  χώρες  της 
Ευρώπης και  την Ελλάδα. Επίσης συμμετέχουν και σχήματα τοπικά ή της ευρύτερης περιοχής. 
Έχει φανατικούς φίλους και από τις γύρω περιοχές ενώ αρκετοί ξένοι επισκέπτες συνδυάζουν την 
άφιξή τους με την διενέργεια του Φεστιβάλ. Μεγάλη είναι η απήχησή του στη νεολαία που έχει την  
ευκαιρία να παρακολουθήσει θαυμάσιους ξένους και έλληνες μουσικούς. Η προβολή του φεστιβάλ 
στα  ΜΜΕ είναι  πανελλαδική.  Φέτος  έχει  προγραμματιστεί  για  τις  27  και  28  Μαΐου  2011  στον 
πεζόδρομο  της  Πρέβεζας  με  ελεύθερη  είσοδο.  Συμμετέχουν  συγκροτήματα  από  την  Δανία, 
Ολλανδία, Σουηδία και Ελλάδα καθώς και τοπικά συγκροτήματα. 

Οι θετικές συνέπειες της διοργάνωσης του 9th PREVEZA JAZZ FESTIVAL είναι προφανείς: 
 Εδραιώνεται ένα Φεστιβάλ ποιοτικής μουσικής με χρόνια ιστορία, το μοναδικό στην περιοχή και  

από τα λίγα φεστιβάλ jazz στην Ελλάδα.
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 Συσφίγγονται οι σχέσεις με Ευρωπαϊκές χώρες μέσω των πρεσβειών τους γεγονός ιδιαίτερα 
σημαντικό τη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης.

 Η Πρέβεζα και κατά επέκταση η Ήπειρος αποκτά το στίγμα της στο διεθνή πολιτιστικό χάρτη.
 Η  περιοχή  προβάλλεται  σε  όλη  την  Ελλάδα  από  τα  ΜΜΕ  και  ειδικότερα  τον  έντυπο  και 

ηλεκτρονικό τύπο στις σελίδες των πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
 Τουριστικά αναβαθμίζεται η περιοχή με μια εκδήλωση επιπέδου εκτός τουριστικής σαιζόν που 

μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για ένα τριήμερο πολιτισμού και αναψυχής.
 Σαν πολιτιστικό γεγονός δίνει τη δυνατότητα στους νέους της περιοχής (σπουδαστές ωδείων,  

μαθητές  Μουσικού  Γυμνασίου,  φοιτητές  των  ΤΕΙ)  να  παρακολουθήσουν  δεξιοτέχνες  νέους 
καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό προσφέροντας τους μουσικά ερεθίσματα.  

 Δίνει τη δυνατότητα σε νέους ντόπιους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους αλλά και 
να διδαχτούν από φτασμένους συναδέλφους τους

Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των σχετικών δαπανών για ηχητική και φωτιστική 
κάλυψη του  διημέρου,  αμοιβές μουσικών,  μετακινήσεις  από Αθήνα Πρέβεζα  και  επιστροφή και 
εκτυπώσεις.

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και  
Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν το θέμα, με την παρατήρηση ότι το θέμα 
της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας, πρέπει να έρθει προς συζήτηση 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να υπάρχει συνολικός σχεδιασμός και ενιαία στρατηγική, για 
κάθε έτος, θέση την οποία υποστήριξε και τεκμηρίωσε η Παράταξη «Ήπειρος Τόπος να Ζεις» και  
κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επίσης, το μέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι υπερψηφίζει το θέμα, με την 
παρατήρηση όμως ότι πρέπει να έρθει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια συνολική 
πρόταση για την πολιτική της Περιφέρειας στον πολιτισμό και τις εκδηλώσεις με τις οποίες αυτή θα 
εκφρασθεί.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/334/26-05-2011)

Εγκρίνει  τη  διοργάνωση  από  την  Π.Ε.  Πρέβεζας,  του  9ου Preveza Jazz Festival,  που  θα 
πραγματοποιηθεί  στις  27 και  28 Μαΐου 2011 στην Πρέβεζα και  τις δαπάνες συνολικού ποσού € 
8.750,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικό έτος 2011 
(ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης και περιλαμβάνουν τις δαπάνες 
για ηχητική και φωτιστική κάλυψη του διημέρου, αμοιβές μουσικών, μετακινήσεις από Αθήνα προς 
Πρέβεζα και επιστροφή και εκτυπώσεις.

......................................................................…….......................................……..........……........
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

 8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 18  ο  
Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, μουσικής συναυλίας ιστορικής μνήμης 
του Πόντου και του Βυζαντίου και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ 164/24-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
33362/1113/24-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προτίθεται σε συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας, τη 
ΛΓ Εφορία Αρχαιοτήτων και το Σύλλογο Ποντίων Ν. Σινώπης ΔΙΟΓΕΝΗΣ, να διοργανώσει 
μια  ξεχωριστή  συναυλία  ποντιακού  και  βυζαντινού  τραγουδιού  στο  Αρχαίο  Ωδείο  της 
Νικόπολης,  την  28-05-2011,  η  οποία  εντάσσεται  στις  εορταστικές  εκδηλώσεις  για  την 
επέτειο γενοκτονίας των Ποντίων,  τη επέτειο Άλωσης της Πόλης και  τα 30 χρόνια του 
Συλλόγου ΔΙΟΓΕΝΗΣ. Θα συμμετέχει 10 μελή ορχήστρα με δεξιοτέχνες του χώρου σε μια 
μουσική παράσταση ιστορικής μνήμης του Πόντου και του Βυζαντίου. Στην εκδήλωση θα 
παρευρεθούν ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, 
εκπρόσωπος του  Ιδρύματος  Μείζονος  Ελληνισμού  και  εξέχουσες  προσωπικότητες  του 
ποντιακού ελληνισμού στην Ελλάδα.  Στη συνέχεια εισηγείται  την έγκριση των σχετικών 
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δαπανών  για  έξοδα  διαμονής  και  διατροφής  των  φιλοξενούμενων  καλλιτεχνών  και 
επισήμων, αμοιβή ηχητικού, έντυπα - εκτυπώσεις.

7. Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  θέματος,  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά 
Ιωάννου και  Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση,  δήλωσαν ότι  υπερψηφίζουν το  θέμα,  με  την 
παρατήρηση  ότι  το  θέμα  της  διοργάνωσης  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  της 
Περιφέρειας,  πρέπει  να  έρθει  προς  συζήτηση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  ώστε  να 
υπάρχει  συνολικός  σχεδιασμός  και  ενιαία  στρατηγική,  για  κάθε  έτος,  θέση  την  οποία 
υποστήριξε και τεκμηρίωσε η Παράταξη «Ήπειρος Τόπος να Ζεις» και κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/335/26-05-2011)

Εγκρίνει  τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα  Πρέβεζας,  σε συνεργασία με το 
Δήμο  Πρέβεζας,  τη  ΛΓ  Εφορία  Αρχαιοτήτων  και  το  Σύλλογο  Ποντίων  Ν.  Σινώπης 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ,  συναυλίας  ποντιακού  και  βυζαντινού  τραγουδιού  στο  Αρχαίο  Ωδείο  της 
Νικόπολης, την 28-05-2011, η οποία εντάσσεται στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο 
γενοκτονίας των Ποντίων, τη επέτειο Άλωσης της Πόλης και τα 30 χρόνια του Συλλόγου 
ΔΙΟΓΕΝΗΣ και  επιβάλλεται  από  τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων  σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  συνολικού  ποσού  €  2.500,00  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού  της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για  την 
κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω διοργάνωσης, που περιλαμβάνουν  έξοδα διαμονής και 
διατροφής  των  φιλοξενούμενων  καλλιτεχνών  και  επισήμων,  αμοιβή  ηχητικού,  έντυπα  – 
εκτυπώσεις.

......................................................................…….......................................……..........……........
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 19  ο  
Έγκριση διοργάνωσης από την  Π.Ε. Πρέβεζας,  ημερίδας με θέμα «Οικονομική κρίση 
και ψυχική υγεία» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ 165/24-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
23364/1114/24-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία με τις δομές αποκατάστασης ψυχικά 
ασθενών «Εστία», θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα «οικονομική κρίση και ψυχική 
υγεία» στην Πρέβεζα στις 11 Ιουνίου 2011. Σκοπός της  ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση 
της κοινωνίας σε θέματα ψυχικής υγείας. Στόχος είναι να διερευνηθούν και να προβληθούν 
σύγχρονα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  οι  σύγχρονες  κοινωνίες.  Θα  προσεγγιστεί 
ιδιαίτερα το θέμα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την εποχή και ο αντίκτυπος που 
αυτή  μπορεί  να  έχει  στην  ψυχική  υγεία  του  κοινού.  Το  πρόγραμμα  της  ημερίδας 
περιλαμβάνει  εισηγήσεις και στρογγυλό  τραπέζι-συζήτηση με το κοινό.  Η συγκεκριμένη 
εκδήλωση  συνάδει  με  τους  σκοπούς  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  προάγοντας  την 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής διότι δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να 
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ενημερωθεί για ευαίσθητα θέματα, να βελτιώσει με  αυτό τον τρόπο τη συμπεριφορά του 
απέναντι σε αυτά και ενδεχομένως να διαγνώσει και να ζητήσει βοήθεια για θέματα που 
τον αφορούν. Στη συνέχεια εισηγείται την έγκριση των σχετικών δαπανών για εκτυπώσεις 
προσκλήσεων και αφισών, παράθεση γεύματος (μπουφέ) καθώς και μετακίνηση, διαμονή 
και διατροφή των τριών ομιλητών της ημερίδας.

7. Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  θέματος,  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά 
Ιωάννου και  Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση,  δήλωσαν ότι  υπερψηφίζουν το  θέμα,  με  την 
παρατήρηση  ότι  το  θέμα  της  διοργάνωσης  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  της 
Περιφέρειας,  πρέπει  να  έρθει  προς  συζήτηση  στο  Περιφερειακό  Συμβούλιο,  ώστε  να 
υπάρχει  συνολικός  σχεδιασμός  και  ενιαία  στρατηγική,  για  κάθε  έτος,  θέση  την  οποία 
υποστήριξε και τεκμηρίωσε η Παράταξη «Ήπειρος Τόπος να Ζεις» και κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/336/26-05-2011)

Εγκρίνει  τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,  σε συνεργασία με τις 
δομές αποκατάστασης ψυχικά ασθενών «Εστία», ημερίδας με θέμα «Οικονομική κρίση και 
ψυχική  υγεία»,  στην  Πρέβεζα  στις  11  Ιουνίου  2011.  Σκοπός  της  ημερίδας  είναι  η 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα ψυχικής υγείας και στόχος της να διερευνηθούν 
και να προβληθούν σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Η 
συγκεκριμένη εκδήλωση συνάδει με τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προάγοντας 
την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής διότι δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη 
να ενημερωθεί για ευαίσθητα θέματα, να βελτιώσει με αυτό τον τρόπο τη συμπεριφορά του 
απέναντι σε αυτά και ενδεχομένως να διαγνώσει και να ζητήσει βοήθεια για θέματα που τον 
αφορούν.

Εγκρίνει  τη  δαπάνη  συνολικού  ποσού  €  1.200,00  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του 
προϋπολογισμού  της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονομικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για  την 
κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω διοργάνωσης, που περιλαμβάνουν έξοδα για εκτυπώσεις 
προσκλήσεων και αφισών, παράθεση γεύματος (μπουφέ) καθώς και μετακίνηση, διαμονή 
και διατροφή των τριών ομιλητών της ημερίδας.

......................................................................…….......................................……..........……........
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 20  ο  
Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια 
πλέγματος  για  τις  ανάγκες  του  ιχθυοτροφείου  Τσουκαλιό»,  προϋπολογισμού 
€12.200,00.

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 αριθμ. 6/118/15-03-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου,  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  τεχνική  μελέτη  του  έργου  του  θέματος,  όπως 
συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών & Κατασκευών της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της 
Ν.Α. Άρτας, και για την οποία εκδόθηκε η αριθμ. πρωτ. 146/04-02-2011 σύμφωνη γνώμη 
του  Φορέα  Διαχείρισης  Υγροτόπων  Αμβρακικού,  με  δαπάνη  που  θα  καλυφθεί  από 
πιστώσεις του λογαριασμού 5% Βελτιωτικά Έργα Δημοσίων Ιχθυοτροφείων.

7. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέμα, (υποβλήθηκε με το αρ. πρωτ. 1704/23-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 
33369/1115/24-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι  με  την  με  Αριθ.  Πρωτ.  2520/12-4-2011  απόφαση  του  Αντιπεριφερειάρχη 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, ποσού 12.200,00 € από 
τον  λογαριασμό  5%  βελτιωτικά  έργα  δημοσίων  ιχθυοτροφείων  Ν.  Άρτας,  που  είναι 



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

κατατεθειμένος στο υποκατάστημα Α.Τ.Ε. Άρτας, για την προμήθεια πλέγματος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό του αλιευτικού συνεταιρισμού Ανέζας, σύμφωνα 
με τον Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων 
της Ν. Α. Άρτας. Η Υπηρεσία υποβάλλει το Σχέδιο Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού 
Διαγωνισμού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου του θέματος και εισηγείται την κατάρτιση 
των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, προκειμένου 
να προχωρήσει στη δημοπράτησή του.

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

Αποφασίζει  ομόφωνα
(απόφαση 14/337/26-05-2011)

Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου 
της  Π.Ε.  Άρτας  με  τίτλο  «Προμήθεια  πλέγματος  για  τις  ανάγκες  του  ιχθυοτροφείου 
Τσουκαλιό», προϋπολογισμού € 12.200,00 με τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.  Άρτας,  και  επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθμ.  πρωτ. 
1704/23-05-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη που συντάχθηκε 
από το Τμήμα Μελετών & Κατασκευών της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α. Άρτας, και 
για  την  οποία  εκδόθηκε  η  αριθμ.  πρωτ.  146/04-02-2011  σύμφωνη  γνώμη  του  Φορέα 
Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
......................................................................…….......................................……..........……........
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 21  ο  

Άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 7/2011 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου 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 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  εισήγηση  της  Νομικής  Υπηρεσίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ.  33007/1413/23-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  33397/1116/24-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι οι ενάγοντες υπάλληλοι της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης  Πρέβεζας,  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου, 
άσκησαν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας αγωγή με την οποία ζητούν την καταβολή 
πρόσθετης  αμοιβής  176  ευρώ  μηνιαίως.  Το  πρωτοβάθμιο  Δικαστήριο  με  την  αριθ. 
43/2008 απόφασή του δέχθηκε  την αγωγή. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πρέβεζας με την 
αριθ.  30/2010  απόφασή  του  απέρριψε  την  έφεση  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης 
Πρέβεζας και στη συνέχεια με την αριθ. 7/2011 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου έγινε 
δεκτή η έφεση των αντιδίκων και διορθώθηκε η πρωτόδικη απόφαση. Με την απόφαση 
του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Πρέβεζας  υποχρεώθηκε  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση 
Πρέβεζας να καταβάλλει στου ενάγοντες τα ποσά των 2.700 ευρώ σε καθένα από τους 
επτά ενάγοντες και το ποσό των 2.150 ευρώ στον όγδοο ενάγοντα νομιμοτόκως. Επειδή 
το νομικό ζήτημα της καταβολής της πρόσθετης αμοιβής των 176 ευρώ έχει επιλυθεί με 
την  υπ΄αριθ.  946/2010  απόφαση  του  Ανωτάτου  Δικαστηρίου  του  Αρείου  Πάγου  και 
επειδή  κατά  των  αποφάσεων  των  Ειρηνοδικείων  καθώς  και  των  αποφάσεων  των 
Πρωτοδικείων  που  εκδίδονται  σε  εφέσεις  κατά  των  αποφάσεων  των  Ειρηνοδικείων, 
όπως συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 560 
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του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας,  η  άσκηση  αναίρεσης,  περιοριστικά  και  μόνο  στις 
παρακάτω περιπτώσεις 1. αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου… 2. αν το 
δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόμος… 3. αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη 
δικαιοδοσία  των  πολιτικών  δικαστηρίων…..  4.  αν  παράνομα  αποκλείστηκε  η 
δημοσιότητα  της  διαδικασίας,  η  άποψη  της  Υπηρεσίας  είναι  ότι  εν  προκειμένω,  δεν 
συντρέχει νόμιμος λόγος άσκησης αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου και εισηγείται 
τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της αριθ. 7/2011 απόφασης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας.

7. Κατά  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  του  θέματος,  τα  μέλη  της  Επιτροπής  κ.κ.  Αθηνά 
Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-Ντάσση  δήλωσαν  ότι  συμφωνούν,  αλλά  ζητάνε  να 
κατατεθεί στην Επιτροπή υπογεγραμμένη η σχετική εισήγηση από τη Νομική Σύμβουλο 
της Περιφέρειας.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/338/26-05-2011)

Εγκρίνει την μη άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά 
της αριθμ. 7/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, επί εφέσεως κατά 
της  αριθμ.  43/2008 απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Πρέβεζας,  που αφορά στην  καταβολή 
πρόσθετης  αμοιβής  €  176,00 μηνιαίως σε  υπαλλήλους  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης 
Πρέβεζας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της  Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας,  το  νομικό  ζήτημα  της  καταβολής  της  πρόσθετης  αμοιβής  των  €  176,00  έχει 
επιλυθεί με την αριθ. 946/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου και επιπρόσθετα 

επειδή  κατά  των  αποφάσεων  των  Ειρηνοδικείων  καθώς  και  των  αποφάσεων  των 
Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, όπως 
συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 560 του Κώδικα 
Πολιτικής  Δικονομίας,  η  άσκηση  αναίρεσης,  περιοριστικά  και  μόνο  στις  παρακάτω 
περιπτώσεις:

1. αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου…
2. αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο νόμος…
3. αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων…..

4. αν παράνομα αποκλείστηκε η δημοσιότητα της διαδικασίας.

και στην προκείμενη περίπτωση, δεν συντρέχει κανένας από τους παραπάνω λόγους και 
προϋποθέσεις.
.......................................................................…….......................................……..........…….....
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 22  ο  

Άσκηση  ενδίκων  μέσων  κατά  της  υπ’  αριθ.  4/2011  απόφασης  του  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου 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 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  Νομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  αριθμ.  πρωτ.  9655/445/23-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  33399/1117/24-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.),  στην  οποία  αναφέρεται  ότι  με  την  υπ΄αριθ.  4/2011  απόφαση του 
Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  υποχρεώθηκε  η  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση 
Πρέβεζας να καταβάλλει στον ενάγοντα Γεώργιο Πετσούκη του Βασιλείου, το ποσό των 
5.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο, ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, που υπέστη 
σε τροχαίο ατύχημα στην επαρχιακή οδό Φιλιππιάδας - Θεσπρωτικού λόγω λακκούβας 
που  υπήρχε  στο  οδόστρωμα.  Η Υπηρεσία  εισηγείται  να  ασκηθεί  το  ένδικο  μέσο  της 
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εφέσεως κατά της υπ΄ αριθ. 4/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, 
επειδή εσφαλμένα η προαναφερόμενη απόφαση δέχθηκε ότι  υπάρχει υποχρέωση της 
Ν.Α.  προς αποζημίωση του ενάγοντα λόγω παράλειψης των οργάνων αυτής  για  την 
κάλυψη ή την επαρκή σήμανση της λακκούβας στο οδόστρωμα, ενώ επιπλέον τόσο η 
έκθεση αυτοψίας όσο και η αναφορά τροχαίου ατυχήματος  του αρμόδιου αξιωματικού 
του Σταθμού Τροχαίας Φιλιππιάδας, αναφέρουν ως αίτια του ατυχήματος την έλλειψη 
δέουσας προσοχής από τον οδηγό του οχήματος.

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος,  τα μέλη της Επιτροπής κ.κ.  Αθηνά 
Ιωάννου  και  Καλλιρρόη  Ζηκίδου-Ντάσση  δήλωσαν  ότι  συμφωνούν,  αλλά  ζητάνε  να 
κατατεθεί στην Επιτροπή υπογεγραμμένη η σχετική εισήγηση από τη Νομική Σύμβουλο 
της Περιφέρειας.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/339/26-05-2011)

Εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως, εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
ως καθολικής διαδόχου της εναγομένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας, κατά της 
υπ΄  αριθ.  4/2011  απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων,  με  την  οποία 
υποχρεώθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας να καταβάλλει στον ενάγοντα Γεώργιο 
Πετσούκη  του  Βασιλείου,  το  ποσό  των  5.000  ευρώ  με  το  νόμιμο  τόκο,  ως  χρηματική 
ικανοποίηση  για  ηθική  βλάβη,  που  υπέστη  σε  τροχαίο  ατύχημα  στην  επαρχιακή  οδό 
Φιλιππιάδας - Θεσπρωτικού λόγω λακκούβας που υπήρχε στο οδόστρωμα. 

.......................................................................…….......................................……..........…….....
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 23  ο  

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-05-2011 δημοπρασίας 
με  διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων,  για την 
ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  του  έργου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Θεσπρωτίας 
«Επισκευή  Αντλιοστασίων  ΤΟΕΒ  Πεδιάδας  Παραμυθιάς» προϋπολογισμού  € 
100.000,00 με ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης 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  και  της  αριθμ.  35130/739/09-08-2010  (ΦΕΚ  Β’1291/11-08-10)  απόφασης  του 
Υπουργού Οικονομικών.

6. Την αριθμ. 9/27/06-04-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου, με 
την  οποία  εγκρίθηκε  η  εκτέλεση  του  έργου  του  θέματος,  με  τη  διαδικασία  επιλογής 
αναδόχου  με  διαγωνισμό  μεταξύ  περιορισμένου  αριθμού  προσκαλουμένων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, επειδή η εκτέλεσή του κρίνεται κατεπείγουσα, δεδομένου 
ότι -επικείμενης της άμεσης έναρξης της αρδευτικής περιόδου- εγκυμονεί ο κίνδυνος της 
αδυναμίας άρδευσης του Αρδευτικού έργου της Πεδιάδας Παραμυθιάς, πολλών χιλιάδων 
στρεμμάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις υποδομές άρδευσης, την οικονομία και την 
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κοινωνία  της  περιοχής,  εξαιτίας  της  ζημιάς  που  προκλήθηκε  στο  Αντλιοστάσιο  το 
χειμώνα από κεραυνό. Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, θα πρέπει άμεσα να γίνουν 
εργασίες  αποκατάστασης  των  βλαβών,  για  την  αποτροπή  σοβαρού  επικειμένου 
κινδύνου  για  τις  υποδομές  και  την  λειτουργία  του  έργου  και  την  καταστροφή  των 
καλλιεργητών  της  περιοχής.  Επιπλέον,  λόγω  οικονομικής  αδυναμίας  εκτέλεσης  του 
έργου από τον ΤΟΕΒ της περιοχής, εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με μέριμνα και ευθύνη της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και βάσει Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου,  του  Δήμου  Σουλίου  και  του  ΤΟΕΒ  Πεδιάδας 
Παραμυθιάς. Το έργο θα δημοπρατηθεί με προϋπολογισμό € 100.000,00 με ΦΠΑ, εκ 
των οποίων ποσό € 70.000,00 από πιστώσεις του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ποσό € 30.000,00 από πιστώσεις 
του Δήμου Σουλίου.

7. Την αριθμ. 10/210/19-04-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος και η διακήρυξη της 
δημοπρασίας  του,  όπως  συντάχθηκαν  από  τη  Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την εκτέλεση του έργου με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού 
εργοληπτικών  επιχειρήσεων,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  9/27/06-04-2011  απόφαση  του 
Περιφερειακού Συμβουλίου  Ηπείρου και  τις  διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.  3669/08, 
επειδή  η  εκτέλεσή  του  κρίνεται  κατεπείγουσα,  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του 
Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για ποσό € 70.000,00 και  σε βάρος των πιστώσεων του Δήμου Σουλίου για ποσό € 
30.000,00  βάσει  της  σχετικής  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας 
Ηπείρου,  του  Δήμου  Σουλίου  και  του  ΤΟΕΒ  Πεδιάδας  Παραμυθιάς και  με  τα  όσα 
ειδικότερα θα ορίζονται στη Σύμβαση αυτή

8. Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού της από 17-05-2011 δημοπρασίας του 
έργου του θέματος (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 31569/1339/18-05-2011 έγγραφο 
της  Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε.  Θεσπρωτίας,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ. 
33409/1118/24-05-2011 στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύμφωνα με το οποίο η 
Επιτροπή παρέλαβε και  εξέτασε τις προσφορές σε ανοιχτή διαδικασία αυθημερόν, σε 
δημόσια  συνεδρίαση  και  σε  ενιαίο  στάδιο,  το  οποίο  περιέλαβε  τον  έλεγχο  των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής,  την  αποσφράγιση  και  τον  έλεγχο  των  οικονομικών 
προσφορών και την καταγραφή των στοιχείων  αυτών στις οικείες στήλες του πίνακα. Στο 
στάδιο  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  όλοι  οι  συμμετέχοντες  έγιναν 
δεκτοί. Στο στάδιο ελέγχου των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη 
συμμετοχή  των  διαγωνιζομένων,  το  δικαίωμα  συμμετοχής  τους  στον  διαγωνισμό, 
σύμφωνα με τη διακήρυξη και το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08, σύμφωνα με το σύστημα υποβολής προσφορών, με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών 
και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην 
Οικονομική  Προσφορά  των  διαγωνιζομένων  και  η  επικόλληση  των  κατά  νόμο 
μηχανοσήμων.  Ελέγχθηκε  κατόπιν,  κατά  το  άρθρο  24.2  της  Διακήρυξης,  η  ορθότητα 
συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική 
και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών 
μεταξύ τους.  Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, 
διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και 
η   Ε.  Δ.  επικύρωσε  τον  καταρτισθέντα  πίνακα  των  διαγωνιζομένων.  Το  Πρακτικό 
αναρτήθηκε  σε  πίνακα  της  Υπηρεσίας,  με  Ανακοίνωση  του  Προέδρου  της  Ε.Δ.  και 
κατόπιν  παρέλευσης  της  προθεσμίας  υποβολής  ένστασης  κατ’  αυτού,  προσωρινός 
μειοδότης αναδείχθηκε ο Λαμπρούσης Ιωάννης, Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχανικός  ΕΔΕ, με 
ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης τριάντα επτά (37%) με προσφερόμενο ποσό  63.000  €  (με 
Φ. Π. Α). Η Επιτροπή του Διαγωνισμού κρίνει την προσφορά του κ. Λαμπρούση Ιωάννη 
συμφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ’ αυτόν.   

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/340/26-05-2011)
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− Την  έγκριση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  της  από  17-05-2011 
δημοπρασίας με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  της  Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
«Επισκευή Αντλιοστασίων ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς» προϋπολογισμού € 100.000,00 με 
ΦΠΑ,  κατά  την  οποία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  3669/08  ΚΔΕ,  τις  σχετικές 
Υπουργικές Αποφάσεις και τους όρους της Διακήρυξης, προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε 
ο Λαμπρούσης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΔΕ, με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης τριάντα επτά (37%) και προσφερόμενο ποσό € 63.000,00 με ΦΠΑ.

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον  Λαμπρούση Ιωάννη,  Ηλεκτρολόγο-
Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΔΕ, με ποσό σύμβασης € 63.000,00 με ΦΠΑ, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του μειοδότη 
(37,00%)  είναι  συμφέρουσα,  ενώ  καμία  ένσταση  δεν  υποβλήθηκε  κατά  του  κύρους  της 
δημοπρασίας.  
.......................................................................…….......................................……..........…….....
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 24  ο  

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/07-06-2010  τ.Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 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. 33437/2005/24-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. 
πρωτ.  33476/1121/24-05-2011  στον  φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με  την  οποία 
εισηγείται  την  έγκριση  λειτουργικών  δαπανών  για  τις  ανάγκες  των  Υπηρεσιών  της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Στην εισήγηση επισυνάπτεται και το αριθμ. πρωτ. 
31785/847/18-05-2011  έγγραφο  του  Τμήματος  Πολιτικής  Προστασίας  της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας,  που  περιλαμβάνει  κατάσταση  των  είκοσι  επτά  (27)  ασφαλιζόμενων 
οχημάτων και μηχανημάτων και την αξία των ασφαλίστρων τους.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/341/24-05-2011)
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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:

1. Δαπάνη  ποσού  5.339,00  €  που  αφορά  την  παράταση  ασφάλισης  είκοσι  επτά  (27) 
οχημάτων και μηχανημάτων, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο στην εισήγηση, πίνακα του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για έξι (6) μήνες  από 21-05-2011 
έως 20-11-2011 (Φορέας  072  ΚΑΕ 0899 ).

2. Δαπάνη ποσού  468,63 € για την προμήθεια εκτυπωμένων μπλόκ διατακτικής κίνησης 
μηχανημάτων  και  οχημάτων,  μπλόκ  διαταγής  πορείας,  βιβλίων  οχημάτων  και  βιβλίων 
μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(φορέας 072  ΚΑΕ 0843 ).  

3. Δαπάνη  ποσού  1.412,04  €  για  την  προμήθεια  ενός  έγχρωμου  εκτυπωτή  Α3 
τεχνολογίας laser για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (Φορέας 072 ΚΑΕ  1723).

........................................................................…….......................................……..........…….......
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 25  ο  

Έγκριση άσκησης των ενδίκων μέσων της ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής κατά 
της υπ’ αριθμ. 321/2011 διαταγής 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. 33461/509/24-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.  33496/1123/24-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων  Ο.Ε.),  με  συνημμένη  την  υπ’  αριθμ.  321/2011  διαταγή  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’ αυτής.
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/342/26-05-2011)

Εγκρίνει την  άσκηση των ενδίκων μέσων της ανακοπής και της αιτήσεως αναστολής κατά 
της υπ’  αριθμ.  321/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, 
κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.

.......................................................................…….......................................……..........…….....
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ 26  ο  

Έγκριση  μετακίνησης  του  Αντιπεριφερειάρχη  Θεσπρωτίας  κ.  Πιτούλη  Θωμά,  στην 
Αθήνα από 29-05-2011 έως 01-06-2011 για υπηρεσιακούς λόγους.

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  Γραφείου  Αντιπεριφερειάρχη  της  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσπρωτίας,  που  κατατέθηκε  πάνω  στο  θέμα  (υποβλήθηκε  με  το  με  αρ.  πρωτ. 
33465/2011/24-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 33499/1124/24-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση μετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, κ. Θωμά Πιττούλη στην Αθήνα προκειμένου να παραστεί 
σε  συνάντηση  εργασίας  στο  Υπουργείο  Θαλασσίων  Υποθέσεων  και  στο  Υπουργείο 
Χωροταξίας.

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ενημέρωσε 
τα μέλη αυτής, ότι στη συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, θα 
παρευρεθούν και οι Αντιπεριφερειάρχες Πρέβεζας και Άρτας, κ.κ. Σ. Ιωάννου και Β. Ψαθάς 
και εισηγήθηκε την έγκριση της μετακίνησής τους, για την οποία συναίνεσαν όλα τα μέλη 
της Επιτροπής.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/343/26-05-2011)



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

Α. Εγκρίνει τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη, στην Αθήνα, 
από 29 Μαΐου μέχρι 1 Ιουνίου 2011 προκειμένου να παραστεί  σε συνάντηση εργασίας στο 
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής.

Η  δαπάνη  για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης συνολικού ποσού  €  200,00 (δαπάνες 
διοδίων, προμήθεια καυσίμων κλπ), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Εγκρίνει τη μετακίνηση των Αντιπεριφερειαχών Άρτας και Πρέβεζας, κ.κ. Βασιλείου Ψαθά 
και Στράτου Ιωάννου,  στην Αθήνα, προκειμένου να παραστούν  σε συνάντηση εργασίας στο 
Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, και την αντίστοιχη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης (Ημερήσια αποζημίωση, δαπάνες διοδίων, προμήθεια καυσίμων κλπ), η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις  του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
.......................................................................…….......................................……..........…….....
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1  ο  
Έγκριση μετακίνησης  και  σχετικές  δαπάνες,  για  τη  συμμετοχή  του  υπαλλήλου  του 
Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  Δακούκη Ηλία του Σπυρίδωνος, στο 
επιμορφωτικό  σεμινάριο  με  θέμα  «Τεχνολογίες  και  διαχείριση  δικτύων»  που 
διοργανώνει  το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) και 
που θα διεξαχθεί στη Λάρισα από 30-05-2011 έως 10-06-2011.

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)} 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 Τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέμα, (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ 33388/2614/24-05-2011 
έγγραφο,  συνημμένο  με  αρ.  πρωτ.   33621/1125/25-05-2011  στον  φάκελο  4/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων 
μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δακούκη 
Ηλία  του  Σπυρίδωνος,  για  την  συμμετοχή  του  στο  επιμορφωτικό  σεμινάριο  με  θέμα 
«Τεχνολογίες  και  διαχείριση  δικτύων»  που  διοργανώνει  το  Εθνικό  Κέντρο  Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) που θα διεξαχθεί στη Λάρισα από 30-05-2011 έως 
10-06-2011. Ο υπάλληλος Δρακούκης Ηλίας όπως αναφέρεται στην εισήγηση πρόκειται 
να κάνει δύο κινήσεις, μία από 29-05-2011 με επιστροφή την 03-06-2011 και η δεύτερη 
από 05-06-2011 με επιστροφή 10-06-2011.

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



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/344/26-05-2011)

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δακούκη Ηλία, υπαλλήλου του Τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας,  στη  Λάρισα,  για  την  συμμετοχή  του  στο  επιμορφωτικό  σεμινάριο  με  θέμα 
«Τεχνολογίες και διαχείριση δικτύων» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ) που θα διεξαχθεί από 30-05-2011 έως 10-06-2011 και τη σχετική 
δαπάνη συνολικού ποσού € 169,56 για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (από 29-05-
2011 με επιστροφή την 03-06-2011 και από 05-06-2011 με επιστροφή 10-06-2011) σε βάρος 
των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 

.......................................................................…….......................................……..........…….....
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος



ΑΔΑ: 4Α3Ω7Λ9-ΝΛ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2  ο  
Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή Άρτας των SPECIAL 
OLYMPICS, του Προγράμματος «Πόλις – Αμφιτρύων», που θα διεξαχθεί από 20 έως 24-
06-2011 και έγκριση της σχετικής δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων συμμετοχής της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης 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 Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με αρ. 
πρωτ. 1146/12-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 29985/967/12-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης με 
την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή των SPESIAL OLYMPICS  Άρτας, για την φιλοξενία και 
διατροφή 60 αθλητών και συνοδών από την Παλαιστίνη στα πλαίσια του Προγράμματος 
«Πόλις – Αμφιτρύων». Η Π.Ε. Άρτας θα καλύψει ποσό 1.500,00 € για την διατροφή των 
ανωτέρω σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 0845, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες θα βαρύνουν 
την Επιτροπή.
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/345/26-05-2011)

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,  σε συνεργασία  με την 
Τοπική Οργανωτική Επιτροπή Άρτας των SPECIAL OLYMPICS, εκδηλώσεων στα πλαίσια 
του Προγράμματος «Πόλις – Αμφιτρύων», που θα διεξαχθεί στην Άρτα από 20 έως 24-06-
2011,  για  την  φιλοξενία και  διατροφή 60 αθλητών και  συνοδών από την Παλαιστίνη και 
επιβάλλονται  από  τους  κανόνες  εθιμοτυπίας  και  δημοσίων  σχέσεων  που  διέπουν  τη 
λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, για την κάλυψη των εξόδων της διατροφής 
των ανωτέρω φιλοξενουμένων.

......................................................................…….......................................……..........……........
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 14/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι έξι (26) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 33477/1122/24-05-2011 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,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος,  Κατέρης  Ιωάννης,  Ιωάννου  Αθηνά,  Ζηκίδου-Ντάσση  Καλλιρρόη  και  Κωτσαντής 
Κων/νος, 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3  ο  
Έγκριση  γενικής  επισκευής  και  συντήρησης  με  ιδιωτικό  συνεργείο  και  με 
αυτεπιστασία  με  προσωπικό  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  γέφυρας 
μπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού (Δροσοπηγή),  προϋπολογισμού 
δαπάνης € 11.500,00 πλέον ΦΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης 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. 
34228/892/26-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 34300/1160/26-05-2011 στον 
φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), με την οποία εισηγείται την έγκριση γενικής επισκευής 
και  συντήρησης γέφυρας ΜΠΕΛΕΥ (Δροσοπηγή)  του επαρχιακού οδικού δικτύου του 
Νομού,  με συνολική δαπάνη € 11.500,00 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει  την δαπάνη 
αγοράς  ξυλείας  19,5  κυβικά  μέτρα  και  τη  γενική  επισκευή  με  ιδιωτικό  συνεργείο  και 
αυτεπιστασία με προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 14/346/26-05-2011)

Εγκρίνει τη γενική επισκευή και συντήρηση με ιδιωτικό συνεργείο και με αυτεπιστασία με 
προσωπικό  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ιωαννίνων,  γέφυρας  μπέλεϋ  του  επαρχιακού 
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οδικού  δικτύου  του  Νομού  στη  Δροσοπηγή,  προϋπολογισμού  συνολικής  δαπάνης  € 
11.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων 
(Ε.Φ.  071 ΚΑΕ 9571),  η οποία περιλαμβάνει  την δαπάνη αγοράς ξυλείας 19,5  κυβικών 
μέτρων και τη γενική επισκευή με ιδιωτικό συνεργείο και αυτεπιστασία με προσωπικό της 
Π.Ε. 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη,

8. Κωτσαντής Κων/νος


