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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/30-06-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου 
του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε 
την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη 
από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 
3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 
4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 
7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 8. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 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. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
42700/1491/28-06-2011 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  20-06-2011 συνεδρίασης. 

2. Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης € 137,00 που αφορά στην καταβολή ηµερήσιας 
αποζηµίωσης για την µετακίνηση της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την συµµετοχή της σε 
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επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, από 14/03/2011 
µέχρι 18/03/2011. 

3. Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων, Νικολάου Ντούγια και Αικατερίνης Ντόντορου, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μητρώο Πτηνοτρόφων & 
Πτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων στην Αθήνα. 

4. Έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης για την εκτός έδρας µετακίνηση στην 
Πτολεµαΐδα, του κτηνιάτρου Θεοδώρου Πατσιούρα υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την εφαρµογή 
του προγράµµατος Μ.Σ.Ε. για συνοδεία ζώων προς αποτέφρωση – επιστηµονική 
διερεύνηση. 

5. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την εφαρµογή του προγράµµατος Μ.Σ.Ε. – 
Βρουκέλλωσης, Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

6. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

7. Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέµησης 
κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας. 

8. Ματαίωση του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ο οποίος κατέστη άγονος, βάσει των αριθµ. 
1/15-06-2011 και 2/16-06-2011 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του. 

9. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία στην Π.Ε. Ιωαννίνων, δηµοσιογράφων και τουριστικών 
πρακτόρων από το Ισραήλ. 

10. Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση TOYPNOYA BEACH VOLLEY 
και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

11. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, βραδιάς παραδοσιακού χορού και 
µουσικής στη Ν. Κερασούντα Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών.   

12. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της 6ης Συνάντησης Χορευτικών 
Συγκροτηµάτων και Φίλων της Παράδοσης στα χωριά της Πρέβεζας (Αηδονιά, Κανάλι, 
Λυγιά) για τον πολιτισµό και την παράδοση και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

13. Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση ∆ιεθνούς Πρωταθλήµατος 
Τένις, µε την επωνυµία  “PREVEZA CUP 2011” και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, του 29ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

15. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
γέφυρας στο δόµο Πολύδροσο – Βίγλα», προϋπολογισµού για δηµοπράτηση 
€1.545.839,99, δεδοµένου ότι η από 14-06-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης µετ’ αναθεωρήσεως, 
των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή 
µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεώργιου Αγγέλη, Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2011. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης µετ’ αναθεωρήσεως, 
των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακής οδού 
Καλλονής – Κυψέλης – Βουργαρελίου µετά των επεµβάσεων εντός του οικισµού», 
αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη Ε∆Ε, µέχρι την 31-08-2011. 

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο στα όρια 
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του ∆ήµου Θεσπρωτικού», αναδόχου Αποστόλου Στεφάνου, µέχρι την  24-12-2011. 

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας και τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Αργυροτόπου 
∆ήµου Συβοτων», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-
2011. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αριθ. 3 από Φιλιάτες έως 
Λεπτοκαρυά (οδικό δίκτυο Μοργκάνας)», αναδόχου εταιρείας «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.», µέχρι την 
31-12-2011. 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδικού δικτύου Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος 
Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011.  

22. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφ/ση επαρχιακού οδικού δικτύου ∆.∆. Ν. Σελεύκειας», αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011. 

23. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες οδοποιίας στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Λαδοχωρίου», αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011. 

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 07-02-2012. 

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας στον ποταµό Αώο (Κάµπος 
Καλλιθέας)», αναδόχου Βασιλείου Σαράτση, µέχρι την 31-08-2011. 

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», 
αναδόχου Ευγένιου Παππά, µέχρι την 28-10-2011. 

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», 
αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-10-2011. 

28. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιερών Ναών Κοινότητας Συρράκου», αναδόχου Άγγελου 
Τσιµπίκη, µέχρι την 31-12-2011. 

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή έργου στήριξης στο ανατολικό τµήµα του δρόµου προς 
προβλήτα φέρρυ µπωτ (περιοχή Ανάχωµα)», αναδόχου  Μιλτιάδη Κουµπή, µέχρι την 25-
08-2011. 

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε., 
µέχρι την 30-09-2011. 

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο 
τµήµα διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, µέχρι την 30-09-2011. 

32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Θεοδώρου Κώστα Ε∆Ε, 
µέχρι την 30-10-2011. 

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 31-12-2011.  
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34. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός βάση εργασιών και Υπερβατικός λόγω αύξησης 
συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.». 

35. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Συνοικ. Σούτσου – Μεγάλο 
Περιστέρι (Γ' Φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Ο.Ε.». 

36. Απόφαση επί της από 06-06-2011 ένστασης της εταιρείας «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», κατά του 8ου Λογαριασµού (µειωτικού) του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – διαπλάτυνση επαρχιακού δρόµου από Κεφαλόβρυσο µέχρι ∆έµα 
Βασιλικού», του οποίου είναι ανάδοχος.  

37. Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων 
θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012, 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και έγκριση δαπάνης για τη 
δηµοσίευση της σχετικής διακήρυξης. 

38. Έγκριση δαπάνης αγοράς καυσίµων κίνησης για το ΚΗΥ 9145 υπηρεσιακό αυτοκίνητο του 
Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων, για το µήνα Ιούνιο 2011.  

39. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, βραδιάς παραδοσιακής Συρρακιώτικης 
µουσικής στη Φιλιπιάδα και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

40. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, βραδιάς παραδοσιακής Συρρακιώτικης 
µουσικής στην Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

41. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

42. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, πολιτιστικών εκδηλώσεων Ν. Άρτας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

43. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών την Π.Ε. Άρτας, από την Φιλαρµονική του 
Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας «Σκουφάς», σε εκδηλώσεις εορταστικού, επετειακού 
και εθνικού χαρακτήρα έτους 2011. 

44. Έγκριση τροποποίησης των όρων της σύµβασης για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
πλην πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

45. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας και συντήρηση 37ης επαρχ. οδού Μονολίθι – 
Πλατανούσα», αναδόχου ∆ηµητρίου Μάρκου, µέχρι την 30-09-2011. 

 

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 διατροφής διδασκόντων στο 2ο Εργαστήρι Κινηµατογράφου στα Κάτω Πεδινά 
από την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης. 

2. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Πανελληνίου Ετησίου 
Ανταµώµατος Βλάχων και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 

3. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ηµερίδα που διοργανώνουν την 01-
07-11 στα Ιωάννινα, η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) και η Περιφερειακή Μονάδα 
Ηπείρου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και έγκριση 
δαπάνης για την παράθεση δεξίωσης. 

4. Έγκριση διοργάνωσης δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας της πρώην Κοινότητας 
Καλαρρυτών Ιωαννίνων, σε ανάµνηση της επανάστασης των Καλαρρυτών και έγκριση 
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σχετικών δαπανών. 

5. Έγκριση προσφοράς δείπνου στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας για την παραγωγή 
ντοκυµαντέρ, για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου και έγκριση σχετικής δαπάνης. 

6. Έγκριση δαπανών για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

7. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για τη νοµιµοποίηση των 
πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών και αποκατάσταση ζηµιών δρόµου Ματσούκι – 
Μπάρος – Καλαρρύτες», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 30-08-2011. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, µέχρι την 30-10-2011. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης προς 
Αγία Παρασκευή (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, µέχρι την 
30-10-2011. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 20-06-
2011 συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης € 137,00 που αφορά στην καταβολή ηµερήσιας 
αποζηµίωσης για την µετακίνηση της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, από 14/03/2011 
µέχρι 18/03/2011. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 6/110/15-03-2011 µε την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού ποσού € 120,00, 
για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή 
της στο επιµορφωτικό σεµινάριο της ΠΙΝΕΠ µε τίτλο: «Θεσµικό Πλαίσιο, Αδειοδότηση και 
εφαρµογές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας», το οποίο  διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 
14/03/2011 µέχρι 18/03/2011. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας  της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 40039/2528/20-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40211/1385/20-06-
2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
συµπληρωµατικής δαπάνης που αφορά στην καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης για την 
µετακίνηση της ∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την συµµετοχή της σε επιµορφωτικό 
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σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, από 14/03/2011 µέχρι 18/03/2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/405/30-06-2011) 

Εγκρίνει συµπληρωµατική δαπάνη ποσού € 137,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης που αφορά τη µετακίνηση της 
∆ήµητρας Μαχαιρά, υπαλλήλου του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για την συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο του ΠΙΝΕΠ που διεξήχθη 
στη Θεσσαλονίκη, από 14/03/2011 µέχρι 18/03/2011. 
.......................................................................…….......................................……..........……........ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων, Νικολάου Ντούγια και Αικατερίνης Ντόντορου, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μητρώο 
Πτηνοτρόφων & Πτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων», που διοργανώνει το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα. 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ 4888/20-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
40301/1388/20-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης των υπαλλήλων της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Νικολάου Ντούγια και Αικατερίνης Ντόντορου, για την 
συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μητρώο Πτηνοτρόφων & Πτηνοτροφικών 
Εκµεταλλεύσεων», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
στην Αθήνα.  

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

(απόφαση 17/406/30-06-2011) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, Νικολάου Ντούγια και Αικατερίνης Ντόντορου, κτηνιάτρων, στην Αθήνα, 
για τη συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μητρώο Πτηνοτρόφων & 
Πτηνοτροφικών Εκµεταλλεύσεων», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, στην Αθήνα στις 24  Ιουνίου 2011, και τη σχετική δαπάνη συνολικού ποσού € 
560,00 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης για την εκτός έδρας µετακίνηση στην 
Πτολεµαΐδα, του κτηνιάτρου Θεοδώρου Πατσιούρα υπαλλήλου του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για την εφαρµογή του προγράµµατος Μ.Σ.Ε. για συνοδεία ζώων προς αποτέφρωση – 
επιστηµονική διερεύνηση. 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του τµήµατος Κτηνιατρικής της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 5579/23-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
41364/1436/23-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης της ∆/νσης Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, Πατσιούρα Θεοδώρα, για την εκτός έδρας µετακίνησή της στην Πτολεµαΐδα, 
για την εφαρµογή του προγράµµατος Μ.Σ.Ε. για συνοδεία ζώων προς αποτέφρωση – 
επιστηµονική διερεύνηση.  

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

(απόφαση 17/407/30-06-2011) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, Πατσιούρα Θεοδώρου, κτηνιάτρου στην Πτολεµαΐδα, (δυο φορές, ήτοι 
από 15 έως 17-06-2011 και από 21 έως 23-06-2011), για την εφαρµογή του Προγράµµατος 
Μ.Σ.Ε. για συνοδεία ζώων προς αποτέφρωση – επιστηµονική διερεύνηση, και τη σχετική 
δαπάνη ποσού περίπου € 400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 292, ΚΑΕ 53223 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.......................................................................…….......................................……......... 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 
ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την εφαρµογή του προγράµµατος Μ.Σ.Ε. 
– Βρουκέλλωσης, Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5544/22-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
41127/1428/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για την εφαρµογή του προγράµµατος Μ.Σ.Ε. 
– Βρουκέλλωσης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/408/30-06-2011) 

Εγκρίνει, για την εφαρµογή του προγράµµατος Μ.Σ.Ε. – Βρουκέλλωσης της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, την αγορά 
υλικών, δαπάνης € 700,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 292, ΚΑΕ 53223 του 
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προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.......................................................................…….......................................……......... 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 40950/2358/22-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
40950/2358/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/409/22-06-2011) 

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

1. ∆απάνη ποσού 172,20 € για την προµήθεια επτά (7) σφραγίδων, για τις ανάγκες της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 
ΚΑΕ 1699). 
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2. ∆απάνης 127,92 € για την προµήθεια 1300 εκτυπωµένων καρτών κίνησης ΑΜΕΑ, για 
τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 0843). 

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

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέµησης 
κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 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. 10/232/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, προϋπολογισµού € 25.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) οι όροι της διακήρυξης, 
για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθµ. 16/384/20-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του ως άνω διαγωνισµού, στον µειοδότη ∆ηµήτριο Ελ. 
Κοντογιάννη, βάσει των Νο1/17-05-2011 (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), 
Νο2/23-05-2011 (έλεγχος τεχνικής προσφοράς), Νο3/26-05-2011 (διαβίβαση ένστασης στην 
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Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων), Νο4/08-06-2011 (ορισµός ηµεροµηνίας αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών) και Νο5/09-06-2011 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικών της 
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 41093/2361/22-06-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41551/1429/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία, µετά την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού, εισηγείται τη συγκρότηση της 
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, από τους αναφερόµενους στην εισήγηση 
υπαλλήλους.  

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής, µε δεδοµένα 
τα προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν στους σχετικούς διαγωνισµούς σε όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες, τόνισαν ότι για να έχει το έργο της καταπολέµησης των κωνοποειδών τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα, πρέπει η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται 
µε την παρούσα απόφαση, να ασκήσει αυστηρή επιτήρηση και επίβλεψη κατά την εκτέλεση του 
έργου από τον ανάδοχο. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/410/30-06-2011) 

Συγκροτεί την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καταπολέµησης κοινών και 
ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 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. Θεσπρωτίας, ως εξής: 

1. Παναγιώτης Τάσιος, ∆/ντης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του 
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε Α΄ βαθµό, ως πρόεδρος µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Άννα Φιλιππίδου του κλάδου ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας µε  Α΄  βαθµό της ίδιας ∆/νσης. 

2. Ιωάννα Τριανταφύλλου, υπάλληλο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας του κλάδου ΤΕ Εποπτών ∆ηµ. Υγείας µε Γ΄ βαθµό, µε αναπληρωµατικό µέλος την 
Μαίρη Καλαµπάκου του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών µε Α΄ βαθµό της ίδιας ∆/νσης .  

3. Χάρις Μητσάκης, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας του κλάδου Π Ε  Γεωπόνων µε Α΄ βαθµό και αναπληρωµατικό µέλος τον Περικλή 
Σοφούρη του κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων µε Α΄ βαθµό και της ίδιας ∆/νσης  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

  8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 
Ματαίωση του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων και 
λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ο οποίος κατέστη άγονος, 
βάσει των αριθµ. 1/15-06-2011 και 2/16-06-2011 Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιενέργειάς 
του.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την αριθµ. 292/08-12-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης & 
Ποιότητας Ζωής Θεσπρωτίας µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 30-
11-2010 ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Θεσπρωτίας, των Ν.Π.∆.∆. και των 
κέντρων Υγείας του Νοµού, επειδή η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε δεν πληρούσε 
τους όρους της διακήρυξης. Επιπλέον εγκρίθηκε η διεξαγωγή επαναληπτικού 
διαγωνισµού την 10-02-2011 και η αριθµ. 7/2010 διακήρυξη αυτού. 

7. Την αριθµ. 4/73/22-02-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 10-02-2011 
επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
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λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος. Επιπλέον εγκρίθηκε η 
διεξαγωγή νέου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, την 05-04-2011 (µε επαναληπτική 
ηµεροµηνία την 07-04-011) και η διακήρυξη αυτού. 

8. Την αριθµ. 10/219/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 05-04-2011 (µε 
επανάληψη την 07-04-011) επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος  
και ανατέθηκε στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. η 
προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µέχρι την ανάδειξη νέου 
µειοδότη – προµηθευτή στον επαναληπτικό διαγωνισµό που θα διενεργηθεί και την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. 

9. Την αριθµ. 13/306/19-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε α) η διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και µε σύντµηση της 
προθεσµίας σε δεκαπέντε ηµέρες, βάσει του άρθρου 10 του Π.∆.118/2007, λόγω του 
επείγοντος, ήτοι µε ηµεροµηνία διεξαγωγής την 15-06-2011 (µε επαναληπτική 
ηµεροµηνία την 16-06-2011) για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, και β) η διακήρυξη αυτού. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 41741/2398/24-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
41787/1453/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα τα αριθµ. 
1/15-06-2011 και 2/16-06-2011 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία, η Επιτροπή εισηγείται τη 
µαταίωση του διαγωνισµού, επειδή δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/411/30-06-2011) 

Ματαιώνει τον από 15-06-2011 (µε επανάληψη την 16-06-2011) ανοιχτό µειοδοτικό 
διαγωνισµό για την προµήθεια 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και 
ΝΠ∆∆, επειδή κατέστη άγονος, σύµφωνα µε τα αριθµ. 1/15-06-2011 και 2/16-06-2011 
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν 
υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς. 
.....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 
Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία στην Π.Ε. Ιωαννίνων, δηµοσιογράφων και 
τουριστικών πρακτόρων από το Ισραήλ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 41038/313/22-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 41124/1427/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το 1ο 15νθήµερο του Ιουλίου πρόκειται να επισκεφθεί την περιοχή της 
Ηπείρου οµάδα δηµοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από το Ισραήλ, 
αποτελούµενη από 10 άτοµα. Η επίσκεψη αυτή, που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε 
το γραφείο του Ε.Ο.Τ. στο Τελαβίβ, έχει στόχο την προβολή της περιοχής µας στο 
Ισραήλ, που είναι µια ισχυρή οικονοµικά αγορά  και δείχνει ενδιαφέρον για την Ήπειρο, 
κυρίως λόγω της ιστορικής παρουσίας Εβραίων σε αυτή και των σηµαντικών εβραϊκών 
εκθεµάτων που µπορούν να επισκεφθούν. Η Υπηρεσία έχει εξασφαλίσει από τον Ε.Ο.Τ. 
την αεροπορική µεταφορά τους µέσω Θεσσαλονίκης, καθώς και την προβολή της 
περιοχής µας στην ισραηλιτική τηλεόραση και τον τύπο, ως αντισταθµιστικό όφελος από 
την επίσκεψη αυτή. Παράλληλα, οι επαγγελµατίες του τουρισµού της περιοχής µας, θα 
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έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε τουριστικούς πράκτορες του Ισραήλ για την 
προώθηση τουριστικών πακέτων για την Ήπειρο. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 4.000,00 € για την κάλυψη της φιλοξενίας αυτής, σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου). Το ποσό θα 
καλύψει έξοδα παράθεσης γευµάτων, µεταφορές, διανυκτερεύσεις και προµήθεια 
αναµνηστικών δώρων). 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ 
επιγραµµατικά τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα 
και µε περιφερειακή διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών 
δρώµενων της Περιφέρειας. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/412/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 4.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου «Τουριστική Προβολή της 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779) για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας οµάδας 
δηµοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων από το Ισραήλ, αποτελούµενη από 10 άτοµα, 
που θα επισκεφθεί την περιοχή της Ηπείρου, το 1ο 15νθήµερο του Ιουλίου. Η επίσκεψη 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το γραφείο του Ε.Ο.Τ. στο Τελαβίβ και έχει στόχο την 
προβολή της περιοχής µας στο Ισραήλ, που είναι µια ισχυρή οικονοµικά αγορά  και δείχνει 
ενδιαφέρον για την Ήπειρο, κυρίως λόγω της ιστορικής παρουσίας Εβραίων σε αυτή και των 
σηµαντικών εβραϊκών εκθεµάτων που µπορούν να επισκεφθούν. Η δαπάνη θα καλύψει τα 
έξοδα παράθεσης γευµάτων, µεταφορές, διανυκτερεύσεις και προµήθεια αναµνηστικών 
δώρων). 
.....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση TOYPNOYA BEACH VOLLEY και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 227/20-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
40865/1391/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η 
Π.Ε. Πρέβεζας, προτίθεται να συµµετάσχει στη διοργάνωση  µε την ονοµασία «Preveza Beach 
Volley 2011».  Ως τόπος διεξαγωγής ορίζεται η παραλία "Μονολίθι"  του ∆ήµου Πρέβεζας, Ν. 
Πρέβεζας. Στο τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 15 Ιουλίου 2011 έως και τις 17 Ιουλίου 2011 
θα συµµετέχουν αθλήτριες που έχουν φορέσει τη φανέλα της εθνικής οµάδας και έχουν 
αγωνιστεί σε κορυφαίες οµάδες της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Ο αθλητισµός για µια 
σύγχρονη κοινωνία είναι τουλάχιστον παράγοντας κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. 
Ειδικά στην επαρχία µε δεδοµένη την µικρή ή µεγάλη απόσταση από το Κέντρο και την 
αποµόνωση, ο Αθλητισµός αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία και αποτελεί σηµαντικό 
κίνητρο και διέξοδο για την αθλητική οικογένεια και όχι µόνο.  Το συγκεκριµένο άθληµα 
καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η 
συναδελφικότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και των 
σχετικών δαπανών, για την κάλυψη κάποιων παρεπόµενων δαπανών δηλαδή ηχητικά, 
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διαµονή και διατροφή. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ 
επιγραµµατικά τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε 
περιφερειακή διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών δρώµενων της 
Περιφέρειας. Σε ερώτησή τους δε για το εάν νοµιµοποιείται η Περιφέρεια Ηπείρου να ενισχύει 
Συλλόγους στις πολιτιστικές και αθλητικές τους δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
τη δράση και τη θετική συµβολή τους στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής απάντησε θετικά για το νόµιµο της ενέργειας, δεδοµένου οτι οι εκδηλώσεις 
συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εντάσσονται στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων της. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/413/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση µε την ονοµασία 
«Preveza Beach Volley 2011», που θα διεξαχθεί από 15 Ιουλίου 2011 έως και 17 Ιουλίου 2011, 
στην παραλία "Μονολίθι"  του ∆ήµου Πρέβεζας, και στην οποία θα συµµετέχουν αθλήτριες που 
έχουν φορέσει τη φανέλα της εθνικής οµάδας και έχουν αγωνιστεί σε κορυφαίες οµάδες της 
Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, δεδοµένου ότι ο αθλητισµός για µια σύγχρονη κοινωνία είναι τουλάχιστον 
παράγοντας κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Ειδικά στην επαρχία µε δεδοµένη την µικρή 
ή µεγάλη απόσταση από το Κέντρο και την αποµόνωση, ο Αθλητισµός αποκτά ακόµη 
µεγαλύτερη σηµασία και αποτελεί σηµαντικό κίνητρο και διέξοδο για την αθλητική οικογένεια και 
όχι µόνο. Το συγκεκριµένο άθληµα καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η 
αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η συναδελφικότητα. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την για την 
κάλυψη κάποιων παρεπόµενων δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης, δηλαδή ηχητικά, διαµονή 
και διατροφή. 
 
� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, παρόλο που 

συµφωνεί µε την αναγκαιότητα στήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, επειδή όπως έχει επισηµάνει πολλές φορές, πρέπει να έρθει προς 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, συνολική πρόταση για την πολιτική της Περιφέρειας 
στον πολιτισµό και τις εκδηλώσεις µε τις οποίες αυτή θα εκφράζεται σε κάθε Π.Ε., ενώ η 
αποσπασµατική έγκριση δαπανών για κάθε εκδήλωση, ούτε τους σκοπούς της Περιφέρειας 
εξυπηρετεί, ούτε τη σωστή κατανοµή των δαπανών αυτών, ανάλογα µε τους πόρους κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, βραδιάς παραδοσιακού χορού και 
µουσικής στη Ν. Κερασούντα Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 232/22-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
41635/1449/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι η Π.Ε. Πρέβεζας, θα διοργανώσει µε την επιµέλεια του Ποντιακού Εκπολιτιστικού 
συλλόγου Ν. Κερασούντας, βραδιά παραδοσιακού χορού και µουσικής η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2011 στην κεντρική πλατεία της Ν. Κερασούντας. Το 
πρόγραµµα θα περιλαµβάνει χορούς από τοπικά χορευτικά συγκροτήµατα και ζωντανή 
ποντιακή παραδοσιακή µουσική. Η εκδήλωση έχει σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας 
µουσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας δίνοντας έµφαση στην προβολή της 
µουσικοχορευτικής παράδοσης του ποντιακού ελληνισµού, τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µιας κοινωνικής  οµάδας  µε έντονη παρουσία στο Νοµό Πρέβεζας - 
αναπαράγοντας ένα κοµµάτι της και προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό και τη στήριξη της 
ντόπιας ερασιτεχνικής δηµιουργίας. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της 
διοργάνωσης και των σχετικών δαπανών, για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και 
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ενοικίαση καθισµάτων. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ 
επιγραµµατικά τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και 
µε περιφερειακή διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών 
δρώµενων της Περιφέρειας. Σε ερώτησή τους δε για το εάν νοµιµοποιείται η Περιφέρεια 
Ηπείρου να ενισχύει Συλλόγους στις πολιτιστικές τους δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα τη δράση και τη θετική συµβολή τους στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε θετικά για το νόµιµο της ενέργειας, δεδοµένου οτι οι 
εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εντάσσονται στα 
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/414/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την επιµέλεια του 
Ποντιακού Εκπολιτιστικού συλλόγου Ν. Κερασούντας, βραδιάς παραδοσιακού χορού και 
µουσικής η οποία θα πραγµατοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2011 στην κεντρική πλατεία της Ν. 
Κερασούντας, και θα περιλαµβάνει χορούς από τοπικά χορευτικά συγκροτήµατα και 
ζωντανή ποντιακή παραδοσιακή µουσική. Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς 
της Ελλάδας δίνοντας έµφαση στην προβολή της µουσικοχορευτικής παράδοσης του 
ποντιακού ελληνισµού, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µιας κοινωνικής  οµάδας  
µε έντονη παρουσία στο Νοµό Πρέβεζας - αναπαράγοντας ένα κοµµάτι της και 
προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό και τη στήριξη της ντόπιας ερασιτεχνικής δηµιουργίας. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την 
ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και την ενοικίαση καθισµάτων. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, παρόλο 
που συµφωνεί µε την αναγκαιότητα στήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, επειδή όπως έχει επισηµάνει πολλές φορές, πρέπει να έρθει 
προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, συνολική πρόταση για την πολιτική της 
Περιφέρειας στον πολιτισµό και τις εκδηλώσεις µε τις οποίες αυτή θα εκφράζεται σε κάθε 
Π.Ε., ενώ η αποσπασµατική έγκριση δαπανών για κάθε εκδήλωση, ούτε τους σκοπούς 
της Περιφέρειας εξυπηρετεί, ούτε τη σωστή κατανοµή των δαπανών αυτών, ανάλογα µε 
τους πόρους κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 
Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της 6ης Συνάντησης Χορευτικών 
Συγκροτηµάτων και Φίλων της Παράδοσης στα χωριά της Πρέβεζας (Αηδονιά, Κανάλι, Λυγιά) 
για τον πολιτισµό και την παράδοση και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 235/22-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
41637/1450/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Π.Ε. 
Πρέβεζας, σε συνεργασία µε το ∆ήµο Πρέβεζας και τους πολιτιστικούς συλλόγους Λυγιάς και 
Αηδονιάς διοργανώνουν ένα διήµερο  γεµάτο παραδοσιακή µουσική και χορό στα πλαίσια της 6ης 
Συνάντησης Χορευτικών Συγκροτηµάτων και Φίλων της Παράδοσης στα χωριά της Πρέβεζας 
(Αηδονιά, Κανάλι, Λυγιά) «για τον πολιτισµό και την παράδοση». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί  
φέτος στις 1 και 2 Ιουλίου 2011 µε τη συµµέτοχη µερικών από τους καλύτερους µουσικούς της 
χώρας µας. Την Παρασκευή 1 Ιουλίου, στο Λιµανάκι της Λυγιάς, θα παρουσιαστεί µουσική και 
χορούς από την Ήπειρο, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, ∆ωδεκάνησα, Μικρά Ασία και Πόντο. Το 
Σάββατο 2 Ιουλίου, στην πέτρινη πλατεία της Αηδονιάς µπροστά στην εκκλησία θα ακουστεί 
µουσική και χορούς από την Ήπειρο, Θράκη, Μακεδονία, Ρούµελη και Θεσσαλία. Στα πανηγύρια οι 
γυναίκες των χωριών θα προσφέρουν Ηπειρώτικες πίτες. Η παραδοσιακή µουσική και η προβολή 
της συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και απευθύνεται σε όλες τις γενιές 
που είναι γαλουχηµένες µε αυτή. Ο ρυθµός, το ύφος, η µουσική , τα τραγούδια, αποτελούν ένα 
ενιαίο σύνολο. Στο παρελθόν αυτά τα στοιχεία συνδεόταν άµεσα µε την καταγωγή, τα ήθη και έθιµα, 
την ιστορία, τον τρόπο ζωής, το κλίµα, τις κοινωνικές αντιλήψεις, την γεωγραφική θέση και την 
οικονοµία του κάθε λαού. Τα παραδοσιακά τραγούδια και ο παραδοσιακός χορός αντικατοπτρίζουν 
την εθνική µας παράδοση και ταυτόχρονα εκφράζουν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες. Η διοργάνωση 
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εκδηλώσεων παραδοσιακής µουσικής συντελεί στην διατήρηση ,διάδοση και διάσωση της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της.   Οι 
εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία 
των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην 
περιοχή. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και των σχετικών 
δαπανών, για τις αµοιβές των µουσικών της εκδήλωσης. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ επιγραµµατικά 
τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε περιφερειακή 
διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών δρώµενων της Περιφέρειας. Σε 
ερώτησή τους δε για το εάν νοµιµοποιείται η Περιφέρεια Ηπείρου να ενισχύει Συλλόγους στις 
πολιτιστικές τους δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δράση και τη θετική συµβολή 
τους στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε θετικά για το 
νόµιµο της ενέργειας, δεδοµένου οτι οι εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εντάσσονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/415/30-06-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε το ∆ήµο 
Πρέβεζας και τους πολιτιστικούς συλλόγους Λυγιάς και Αηδονιάς ενός διηµέρου παραδοσιακής 
µουσικής και χορού, στα πλαίσια της 6ης Συνάντησης Χορευτικών Συγκροτηµάτων και Φίλων της 
Παράδοσης στα χωριά της Πρέβεζας (Αηδονιά, Κανάλι, Λυγιά) «για τον πολιτισµό και την 
παράδοση», η οποία θα πραγµατοποιηθεί  στις 1 και 2 Ιουλίου 2011 µε τη συµµέτοχη µερικών 
από τους καλύτερους µουσικούς της χώρας.  

Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδοµένου ότι η διοργάνωση 
εκδηλώσεων παραδοσιακής µουσικής συντελεί στην διατήρηση ,διάδοση και διάσωση της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της. Οι 
εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία 
των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην 
περιοχή. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη 
των δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για τις αµοιβές των µουσικών. 

 
� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, παρόλο που 

συµφωνεί µε την αναγκαιότητα στήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, επειδή όπως έχει επισηµάνει πολλές φορές, πρέπει να έρθει προς συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, συνολική πρόταση για την πολιτική της Περιφέρειας στον πολιτισµό και 
τις εκδηλώσεις µε τις οποίες αυτή θα εκφράζεται σε κάθε Π.Ε., ενώ η αποσπασµατική έγκριση 
δαπανών για κάθε εκδήλωση, ούτε τους σκοπούς της Περιφέρειας εξυπηρετεί, ούτε τη σωστή 
κατανοµή των δαπανών αυτών, ανάλογα µε τους πόρους κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

  8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 
Έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη διοργάνωση ∆ιεθνούς Πρωταθλήµατος Τένις, µε 
την επωνυµία  “PREVEZA CUP 2011” και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 234/22-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
41640/1451/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από 
∆ευτέρα 11 Ιουλίου ως την Κυριακή 17 Ιουλίου 2011 στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Πρέβεζας στις 
εγκαταστάσεις αντισφαίρισης, θα πραγµατοποιηθεί ∆ΙΕΘΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ JUNIOR µε την επωνυµία  “PREVEZA CUP” κατηγορίας 18 ετών. 
Υπεύθυνοι διοργάνωσης είναι η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Αντισφαίρισης, η Ελληνική Φίλαθλη 
Οµοσπονδία Αντισφαίρισης και η Γυµναστική Ένωση Πρέβεζας. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο 
τουρνουά έχουν οι αθλητές/τριες που έχουν γεννηθεί µεταξύ της 01.01.1993 και 11.07.1998. Στο 
πρωτάθληµα θα συµµετάσχουν πάνω από 160 αθλητές (τόσο από την Ελλάδα όσο και από το 
εξωτερικό) από 38 χώρες µεταξύ των οποίων Κίνα, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μπαχρέιν, Γερµανία, 
Κουβέιτ, Ρωσία, Αυστραλία, Βαλκανικές χώρες κ.α.. Οι αθλητές αυτοί καθότι ανήλικοι θα 
συνοδεύονται από τους προπονητές και/ή τους γονείς τους. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό 
και η συµµετοχή του κόσµου αναµένεται να είναι µεγάλη γιατί το τένις είναι αγαπητό στην πόλη µας. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. Πρέβεζας καλείται να συνδράµει στη διοργάνωση καλύπτοντας κάποιες 
παρεπόµενες δαπάνες. Για το σκοπό απαιτείται δαπάνη 2.500,00 ευρώ για αγορά νερών και 
αναψυκτικών κτλ, προµήθεια αναµνηστικών και διατροφή (δείπνο, γεύµα/ µπουφέ). Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2011 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779, ΚΑΠ 
2011. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ επιγραµµατικά 
τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε περιφερειακή 
διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών δρώµενων της Περιφέρειας. Σε 
ερώτησή τους δε για το εάν νοµιµοποιείται η Περιφέρεια Ηπείρου να ενισχύει Συλλόγους στις 
πολιτιστικές και αθλητικές τους δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δράση και τη θετική 
συµβολή τους στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε θετικά 
για το νόµιµο της ενέργειας, δεδοµένου ότι οι εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εντάσσονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/416/30-06-2011) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του ∆ιεθνούς 
Βαθµολογούµενου Πρωταθλήµατος JUNIOR µε την επωνυµία  “PREVEZA CUP” κατηγορίας 18 
ετών, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 17 Ιουλίου 2011 στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο 
Πρέβεζας στις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης, και στο οποίο θα συµµετάσχουν πάνω από 160 
αθλητές (τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό) από 38 χώρες µεταξύ των οποίων 
Κίνα, Βενεζουέλα, Καναδάς, Μπαχρέιν, Γερµανία, Κουβέιτ, Ρωσία, Αυστραλία, Βαλκανικές χώρες 
κ.α. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη γιατί η συγκεκριµένη εκδήλωση 
εντάσσεται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς προβάλει ιδεώδη και αξίες για ευγενή άµιλλα, γόνιµο και 
δηµιουργικό ανταγωνισµό, ευρωστία σώµατος και πνεύµατος. Από οικονοµικής άποψης η 
παραµονή τόσων ανθρώπων στην πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήµατος προσφέρει 
οικονοµικές απολαβές σε κάποιους επιχειρηµατίες και προβάλλει την περιοχή στο εσωτερικό και 
εξωτερικό.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.700,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 ΚΑΠ 2011), για 
την για την κάλυψη κάποιων παρεπόµενων δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι αγορά 
νερών και αναψυκτικών κτλ, προµήθεια αναµνηστικών και διατροφή (δείπνο, γεύµα/ µπουφέ). 

 
� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, παρόλο που 

συµφωνεί µε την αναγκαιότητα στήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα, επειδή όπως έχει επισηµάνει πολλές φορές, πρέπει να έρθει προς συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, συνολική πρόταση για την πολιτική της Περιφέρειας στον πολιτισµό και 
τις εκδηλώσεις µε τις οποίες αυτή θα εκφράζεται σε κάθε Π.Ε., ενώ η αποσπασµατική έγκριση 
δαπανών για κάθε εκδήλωση, ούτε τους σκοπούς της Περιφέρειας εξυπηρετεί, ούτε τη σωστή 
κατανοµή των δαπανών αυτών, ανάλογα µε τους πόρους κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, του 29ου Χορωδιακού Φεστιβάλ 
Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 41437/237/23-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 41773/1452/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η Π.Ε. Πρέβεζας, Πρέβεζας σε συνεργασία µε τη Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ 
διοργανώνουν το ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας το οποίο γιορτάζει φέτος 29 
χρόνια από την ίδρυσή του. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 7 Ιουλίου 2011 έως και τις 
10 Ιουλίου 2011 µε τη συµµετοχή χορωδιών από όλο τον κόσµο. Ο συνολικός αριθµός 
χορωδιών αναµένεται να ξεπεράσει τις δεκαπέντε (15), µε συνολικό αριθµό 
συµµετεχόντων πάνω από οχτακόσια (800) άτοµα. Στο φεστιβάλ έχουν ήδη προσκληθεί 
µεγάλες προσωπικότητες της Χορωδιακής Μουσικής Σκηνής ανά τον κόσµο, οι οποίοι θα 
δώσουν έναν άλλον αέρα στην φετινή οργάνωση. Το πρόγραµµα, που έχει ήδη 
καταρτιστεί, περιλαµβάνει εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, θέλοντας να 
αναδείξει όλα τα ιστορικά σηµεία της πόλης της Πρέβεζας, καθώς και της ευρύτερης 
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περιοχής της (Αρχαία Νικόπολη, Κάστρο Παντοκράτορα, Λαϊκή Αγορά, Σαϊτάν Παζάρ, 
κτλ.).Το ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας αποτελεί θεσµό και συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο πάνω του τα φώτα της Παγκόσµιας Χορωδιακής Σκηνής. Αυτή τη στιγµή, είναι το 
µοναδικό του είδους του φεστιβάλ στον ελληνικό χώρο και εκπροσωπεί την ελληνική 
χορωδιακή κουλτούρα στο µέγιστο βαθµό. Στις εκδηλώσεις του ετησίως συµµετέχουν άνω 
των 1200  ατόµων, ενώ παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του 2.000 – 3.000 άτοµα ετησίως. 
Η διεθνής του ακτινοβολία και το υψηλό του κύρος το καθιστούν ως ένα από τα 
µεγαλύτερα χορωδιακά γεγονότα του καλοκαιριού παγκοσµίως. Παράλληλα στην πόλη 
µας το ∆. Χ. Φ. Πρέβεζας προάγει τον πολιτισµό καλλιεργώντας την µουσική παιδεία, 
µυώντας το κοινό σε ακούσµατα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Ως αποτέλεσµα αυτού είναι 
η συµµετοχή 200 παιδιών στα παιδικά τµήµατα του συλλόγου ΑΡΜΟΝΙΑ, καθώς και η 
συνύπαρξη άλλων χορωδιακών σχηµάτων στην πόλη µας. Τέλος, τα οικονοµικά οφέλη 
στον τόπο µας είναι πολλαπλά, αφενός µεν διότι το φεστιβάλ πραγµατοποιείται σε σαιζόν 
µε µικρή τουριστική κίνηση & µε την φιλοξενία όλων αυτών των ατόµων ουσιαστικά δίνεται 
ένα καλό “εναρκτήριο λάκτισµα” στους τουριστικούς επιχειρηµατίες, αφετέρου δε τα µέλη 
των χορωδιών που συµµετέχουν στις αποστολές των φιλοξενουµένων χορωδιών 
αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές των αγαθών που αυτός ο τόπος παράγει σε 
αφθονία στον τριτογενή τοµέα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της 
διοργάνωσης και των σχετικών δαπανών, που θα ανέρθει σε 8.250,00 ευρώ για φιλοξενία 
των χορωδιών που συµµετέχουν στο φεστιβάλ, άνθη για στολισµό και ανθοδέσµες καθώς 
και νερά για τους χορωδούς. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. 
Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2011 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ 
επιγραµµατικά τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και 
µε περιφερειακή διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών 
δρώµενων της Περιφέρειας. Σε ερώτησή τους δε για το εάν νοµιµοποιείται η Περιφέρεια 
Ηπείρου να ενισχύει Συλλόγους στις πολιτιστικές τους δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα τη δράση και τη θετική συµβολή τους στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε θετικά για το νόµιµο της ενέργειας, δεδοµένου ότι οι 
εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εντάσσονται στα 
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/417/30-06-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τη 
Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ του 29ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας, το οποίο θα διεξαχθεί 
από 7 έως και 10 Ιουλίου 2011 µε τη συµµετοχή χορωδιών από όλο τον κόσµο, ο 
συνολικός αριθµός των οποίων αναµένεται να ξεπεράσει τις δεκαπέντε (15), µε συνολικό 
αριθµό συµµετεχόντων πάνω από οχτακόσια (800) άτοµα. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 
εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, θέλοντας να αναδείξει όλα τα ιστορικά 
σηµεία της πόλης της Πρέβεζας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής της (Αρχαία 
Νικόπολη, Κάστρο Παντοκράτορα, Λαϊκή Αγορά, Σαϊτάν Παζάρ, κτλ.).  

Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδοµένου ότι το 
∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας αποτελεί θεσµό και συγκεντρώνει κάθε χρόνο 
πάνω του τα φώτα της Παγκόσµιας Χορωδιακής Σκηνής, είναι το µοναδικό του είδους 
του φεστιβάλ στον ελληνικό χώρο και εκπροσωπεί την ελληνική χορωδιακή κουλτούρα 
στο µέγιστο βαθµό, ενώ η διεθνής του ακτινοβολία και το υψηλό του κύρος το καθιστούν 
ως ένα από τα µεγαλύτερα χορωδιακά γεγονότα του καλοκαιριού παγκοσµίως. 
Παράλληλα το Φεστιβάλ προάγει τον πολιτισµό καλλιεργώντας την µουσική παιδεία, 
µυώντας το κοινό σε ακούσµατα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, ενώ επιπλέον τα 
οικονοµικά οφέλη στον τόπο µας είναι πολλαπλά, αφενός µεν διότι το φεστιβάλ 
πραγµατοποιείται σε σαιζόν µε µικρή τουριστική κίνηση & µε την φιλοξενία όλων αυτών 
των ατόµων ουσιαστικά δίνεται ένα καλό “εναρκτήριο λάκτισµα” στους τουριστικούς 
επιχειρηµατίες, αφετέρου δε τα µέλη των χορωδιών που συµµετέχουν στις αποστολές 
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των φιλοξενουµένων χορωδιών αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές των αγαθών 
που αυτός ο τόπος παράγει σε αφθονία στον τριτογενή τοµέα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 8.250,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την 
κάλυψη των δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για φιλοξενία των χορωδιών που 
συµµετέχουν στο φεστιβάλ, άνθη για στολισµό και ανθοδέσµες καθώς και νερά για τους 
χορωδούς.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
γέφυρας στο δόµο Πολύδροσο – Βίγλα», προϋπολογισµού για δηµοπράτηση 
€1.545.839,99, δεδοµένου ότι η από 14-06-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθµ. 9/158/06-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέµατος, όπως 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και 
συµπληρώθηκαν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, η οποία διατύπωσε τη 
σύµφωνη γνώµη της µε το αριθµ. πρωτ. 883/17-03-2011 έγγραφο. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

7. Την αριθµ. 13/304/19-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
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όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 και αφορά έργα προϋπολογισµού 
πάνω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(ΜΕΕΠ), αποτελούµενη από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τους 
αναπληρωτές τους, καθώς και από τους εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται 
από το Νόµο, µε τους αναπληρωτές τους. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2011/21-06-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41330/1434/23-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένο το από 14-06-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08. 

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

(απόφαση 17/418/30-06-2011) 

Επειδή η διενεργηθείσα την 14-06-2011 δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Π. 
«Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» µε τίτλο «Κατασκευή γέφυρας στο 
δόµο Πολύδροσο – Βίγλα», προϋπολογισµού για δηµοπράτηση €1.545.839,99, απέβη 
άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, 
σύµφωνα µε το από 14-06-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 20η Ιουλίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, µε τους 
ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας και στο 
περιληπτικό τεύχος αυτής. 
.....................................................................................................................................……….... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
από γέφυρα Τζαρή µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεώργιου Αγγέλη, Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-
2011.       

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 1950/21-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  41945/1457/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω των καιρικών συνθηκών στην 
περιοχή κατά την περίοδο Απριλίου – Ιουνίου (ορεινή περιοχή του ∆ήµου Κεντρικών 
Τζουµέρκων) ενώ µέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες των χωµατουργικών και 
τεχνικών και αποµένουν οι εργασίες της οδοστρωσίας, των ασφαλτικών και της 
σήµανσης 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/419/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση από γέφυρα Τζαρή µέχρι Κούνιες», αναδόχου Γεώργιου 
Αγγέλη, Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

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

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση 
επαρχιακής οδού Καλλονής – Κυψέλης – Βουργαρελίου µετά των επεµβάσεων εντός 
του οικισµού», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη Ε∆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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 1951/21-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  41952/1458/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω των καιρικών συνθηκών στην 
περιοχή του έργου (ορεινή περιοχή του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/420/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση επαρχιακής οδού Καλλονής – Κυψέλης – Βουργαρελίου µετά 
των επεµβάσεων εντός του οικισµού», αναδόχου Κων/νου Κωσταβασίλη Ε∆Ε, µέχρι την 31-
08-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.......................................................................…….......................................……..........……........ 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο στα 
όρια του ∆ήµου Θεσπρωτικού», αναδόχου Αποστόλου Στεφάνου, µέχρι την 24-12-2011.       

 

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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 38464/1690/16-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39972/1379/20-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/421/30-06-2011) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο στα όρια του ∆ήµου 
Θεσπρωτικού», αναδόχου Αποστόλου Στεφάνου, µέχρι την 24-12-2011, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
.......................................................................…….......................................……..........……........ 

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

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

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας και τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Αργυροτόπου 
∆ήµου Συβοτων», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 39546/1151/23-06-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41328/1433/23-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/422/30-06-2011) 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή γέφυρας και τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Αργυροτόπου ∆ήµου 
Συβοτων», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
.......................................................................…….......................................……..........……........ 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αριθ. 3 από Φιλιάτες έως 
Λεπτοκαρυά (οδικό δίκτυο Μουργκάνας)», αναδόχου εταιρείας «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.», 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 39553/1153/22-06-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42157/1460/27-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 

      (απόφαση 17/423/30-06-2011) 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου αριθ. 3 από Φιλιάτες έως Λεπτοκαρυά 
(οδικό δίκτυο Μουργκάνας)», αναδόχου εταιρείας «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.», µέχρι την 31-12-2011, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
.......................................................................…….......................................……..........……........ 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδικού δικτύου Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας 
«∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 23918/688/22-06-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42159/1461/27-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/424/30-06-2011) 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδικού δικτύου Πέρδικας», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος 
Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.......................................................................…….......................................……..........……........ 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ  
  
3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,  
  
5. Κατέρης Ιωάννης,  
 
6. Ιωάννου Αθηνά,  

 
7. Κασσής Μιχαήλ  
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφ/ση επαρχιακού οδικού δικτύου ∆.∆. Ν. Σελεύκειας», αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 39531/1149/22-06-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42291/1467/27-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/425/30-06-2011) 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Ασφ/ση επαρχιακού οδικού δικτύου ∆.∆. Ν. Σελεύκειας», αναδόχου εταιρείας 
«∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.......................................................................…….......................................……..........……........ 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες οδοποιίας στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Λαδοχωρίου», αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 39541/1150/22-06-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42292/1468/27-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την αποπεράτωση των 
υπολειποµένων εργασιών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/426/30-06-2011) 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Εργασίες οδοποιίας στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Λαδοχωρίου», αναδόχου εταιρείας 
«∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.......................................................................…….......................................……..........……........ 

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

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 07-02-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 33966/3350/17-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39834/1357/17-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, διότι οι καιρικές συνθήκες δεν 
επιτρέψανε την έγκαιρη έναρξη καθώς και η λειτουργία του αρδευτικού παράλληλα µε την 
εκτέλεση του έργου προκαλεί καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/427/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 07-02-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας στον ποταµό Αώο (Κάµπος 
Καλλιθέας)», αναδόχου Βασιλείου Σαράτση, 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38272/3654/17-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39836/1358/17-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
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 δεν 
επιτρέψανε την έγκαιρη έναρξη των εργασιών και καθώς µέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί 
περίπου το 70% του έργου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/428/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Εργασίες αντιπληµµυρικής προστασίας στον ποταµό Αώο (Κάµπος Καλλιθέας)», 
αναδόχου Βασιλείου Σαράτση, µέχρι την 31-08-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9



 -55- 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», 
αναδόχου Ευγένιου Παππά, µέχρι την 28-10-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38323/3658/17-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39838/1359/17-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
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 που επικρατούσαν στην περιοχή δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/429/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδικού δικτύου σύνδεσης Μεταµόρφωσης», αναδόχου 
Ευγένιου Παππά, µέχρι την 28-10-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα 
Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-10-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37449/3570/21-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40001/1419/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
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 (έντονες βροχοπτώσεις) και της µεγάλης ροής του ποταµού δεν ήταν 
δυνατή η εκτέλεση των εργασιών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/430/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-10-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιερών Ναών Κοινότητας Συρράκου», αναδόχου 
Άγγελου Τσιµπίκη, 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39005/3698/20-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41004/1420/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
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 ολοκλήρωση των εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/431/30-06-2011) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιερών Ναών Κοινότητας Συρράκου», αναδόχου Άγγελου 
Τσιµπίκη, µέχρι την 31-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, δεδοµένου ότι 
για την κατασκευή του έργου του θέµατος 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή έργου στήριξης στο ανατολικό τµήµα του δρόµου προς 
προβλήτα φέρρυ µπωτ (περιοχή Ανάχωµα)», αναδόχου  Μιλτιάδη Κουµπή, µέχρι την 
25-08-2011. 

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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38492/3673/22-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41400/1437/23-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή για την ολοκλήρωση του 
έργου απαιτείται µελέτη κατασκευής για το τµήµα που αναφέρεται στο λιµνοκρηπίδωµα, η 
οποία συντάχθηκε από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συµβούλιο της 
Περιφέρειας, µε αποτέλεσµα να χρειάζεται επιπλέον χρόνος για την υλοποίηση των 
εργασιών αλλά και το κλείσιµο του φακέλου του έργου. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/432/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή έργου στήριξης στο ανατολικό τµήµα του δρόµου προς προβλήτα 
φέρρυ µπωτ (περιοχή Ανάχωµα)», αναδόχου  Μιλτιάδη Κουµπή, µέχρι την 25-08-2011, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε., µέχρι την 
30-09-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36612/3515/22-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41935/1454/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
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 
(αποµένουν εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτικών) και την τακτοποίηση του φακέλου του 
έργου (σύνταξη ΑΠΕ, κλπ) λόγω καθυστέρησης που προέκυψε εξαιτίας κακών καιρικών 
συνθηκών, ενώ το έργο έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό 90-95% περίπου. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/433/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε., µέχρι την 
30-09-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης (όπου σε δικαίωµα αναθεώρησης θα υπόκεινται µόνο 
οι εναποµείνασες εργασίες, δηλαδή εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών). 
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και 
στο τµήµα διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, µέχρι την 30-09-
2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 37446/3567/22-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41938/1455/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή κατά τους χειµερινούς 
µήνες οι έντονες βροχοπτώσεις που επικράτησαν στην περιοχή δεν βοήθησαν στην 
εκσκαφή και την κατασκευή των τοίχων αντιστήριξης και αναχαίτισης (λόγω 
επικινδυνότητας ολίσθησης πρανών και ενδεχόµενης προξένησης προβληµάτων στην 
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λειτουργία των δρόµων πλησίον των επεµβάσεων) µε αποτέλεσµα να µην καταστεί εφικτή 
η οµαλή εξέλιξη των εργασιών του έργου, και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Ανάδοχος έχει 
αναπτύξει εργατοτεχνικό δυναµικό και εξοπλισµό για την γρήγορη εξέλιξη των εργασιών 
εντός της καλοκαιρινής περιόδου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/434/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τµήµα 
διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Γεωργίου Τζοβάρα, µέχρι την 30-09-2011, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Θεοδώρου Κώστα Ε∆Ε, 
µέχρι την 30-10-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40319/3795/23-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41939/1456/24-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
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 που επικράτησαν στην περιοχή, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση 
ασφαλτικών εργασιών. Επιπλέον, µετά την πρόκληση ζηµιών στο έργο και τη σύνταξη και 
έγκριση Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία (αριθµ. 45/787/2010 
απόφαση της Ν.Ε. Ιωαννίνων), δεν υπεγράφη ακόµη η συµπληρωµατική σύµβαση, 
παρεπόµενη της κύριας, προκειµένου το έργο να ολοκληρωθεί. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/435/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Θεοδώρου Κώστα Ε∆Ε, µέχρι την 
30-10-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής 
Ασπραγγέλων Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, 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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39601/3741/27-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42488/1478/28-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι 
υπολειπόµενες εργασίες, οι οποίες καθυστέρησαν λόγω των δυσµενών καιρικών 
συνθηκών και να συνταχθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/436/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανάπλαση – Αναστύλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων 
Ζαγορίου», αναδόχου Χρήστου Αναστασίου, µέχρι την 31-12-2011, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, δεδοµένου ότι 
για την κατασκευή του έργου του θέµατος 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός βάση εργασιών και Υπερβατικός λόγω αύξησης 
συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών», αναδόχου εταιρείας «Π. 
Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.».   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε 
τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, 
και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και 
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96. 

6. Την αριθµ. 4/99/02-06-2011 (Θέµα 33ο) Πράξη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. µε την 
οποία γνωµοδοτεί  οµόφωνα «Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  (υπερβάσεως λόγω και ΦΠΑ) 
του έργου του θέµατος, αναδόχου εταιρείας Π. ΧΑΛΟΥΛΟΥ – Β. ΒΑΓΕΝΑ Ο.Ε., συνολικής 
δαπάνης 64.053,79 € ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., ήτοι µε υπέρβαση του εγκεκριµένου αντικειµένου που 
ήταν 63.012,26 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. κατά 1.041,53 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ που οφείλεται αποκλειστικά 
και µόνο στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162 Α΄/2-8-2006). (Ως η εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. 
Ιωαννίνων).» 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37828/3603/20-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40999/1418/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων 
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Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η σύνταξη του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών (Τακτοποιητικός βάση εργασιών και Υπερβατικός λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ 
από 21% σε 23%) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. απαιτήθηκε για την τακτοποίηση αυξοµειώσεων 
ποσοτήτων που προέκυψαν στην φάση κατασκευής του έργου, την ενσωµάτωση στο έργο 
των νέων εργασιών που είναι αναγκαίες για την αρτιότερη υλοποίηση των έργου (όπως ο 
υποβιβασµός των κρασπέδων στα τµήµατα εκτέλεσης των ασκήσεων αναστροφής, η 
κατασκευή µεταλλικών θυρών, κοπή υφιστάµενου ασφαλτικού στις εισόδους για τον 
εγκιβωτισµό δοκού θεµελίωσης των οδηγών ολίσθησης των συρόµενων θυρών, εκσκαφές, 
κατασκευή των δοκών θεµελίωσης, κλπ) και την προετοιµασία προϋφιστάµενης οδοστρωσίας 
για την κατασκευή ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας. Έτσι συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος είναι 
τακτοποιητικός ως προς τις ποσότητες των εργασιών αλλά υπερβάσεως ως προς την 
δαπάνη ΦΠΑ. Επίσης σηµειώνεται ότι ο παραπάνω Α.Π.Ε. είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα 
στο Ν. 1418 άρθρα 8 και 10, στο Π.∆ 609/85 άρθρα 41,43 και 44, στο Ν. 3621/2007, (αρθ. 4) 
περί αυξοµειώσεων εργασιών, νέες εργασίες, ποσά απρόβλεπτων δαπανών, εργασίες που 
δεν προβλέπονται µεν από την σύµβαση αλλά προκύπτουν κατά την κατασκευή και κρίνονται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, ενώ  το έργο δηµοπρατήθηκε 
µετά την 28-11-97 και εµπίπτει στις διατάξεις του Ν. 2372/96 και την εγκύκλιο 8 
(417α/09/27/Φ.Ν.380/27-03-96) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΓΓ∆Ε). Η Υπηρεσία εισηγείται της έγκριση 
του 1ου Α.Π.Ε. έχοντας υπ’ όψη την και υπ’ αριθ. 4/99/02-06-2011 (Θέµα 33ο) οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/437/30-06-2011) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε την αριθµ. 4/99/02-06-2011 (Θέµα 33ο) Πράξη του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός βάση εργασιών και Υπερβατικός 
λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) και το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης € 64.053,79 µε ΦΠΑ µε 
υπέρβαση κατά € 1.041,53 έναντι του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, όπως συντάχθηκε από 
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων {ήτοι € 52.076,25 για εργασίες, (όσο και ή σύµβαση) και 
€ 11.977,54 για αναλογούντα ΦΠΑ σε ποσοστό 23%, έναντι του αρχικού ποσού των € 10.936,01 
για αναλογούντα ΦΠΑ σε ποσοστό 21% βάση της αρχικής σύµβασης}.  
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ) του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Συνοικ. Σούτσου – 
Μεγάλο Περιστέρι (Γ' Φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθµ. 4/94/02-06-2011 (Θέµα 27ο) Πράξη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε.Ι. 
µε την οποία γνωµοδοτεί  οµόφωνα «Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.  (υπερβάσεως λόγω 
ΦΠΑ) του έργου του θέµατος, αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., 
συνολικής δαπάνης 149.597,14 € ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., ήτοι µε αύξηση του εγκεκριµένου 
αντικειµένου που ήταν 147.164,67 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. κατά 2.432,47 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ που 
οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 21% σε 23%, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3481/06 (ΦΕΚ 162 Α΄/2-8-2006). (Ως η εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ιωαννίνων).» 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 37830/3605/22-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41402/1438/23-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι συντάσσεται ο παρών 1ος ΑΠΕ 
(τακτοποιητικός & υπερβατικός λόγω αύξησης Φ.Π.Α.) για να συµπεριλάβει τις 
αυξοµειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την πλήρη 
και έντεχνο κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία των προµετρήσεων και την 
παράλληλη αξιοποίηση των κονδυλίων των απροβλέπτων δαπανών καθώς και την 
υπέρβαση της δαπάνης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. Στον παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι 
και προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.1418/84 παρ 1,2,3 όπως αυτή ισχύει µετά την 
αντικατάσταση της µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α 162/2-8-06 ) 
και της παρ. Β.1 της εκδοθείσης Εγκυκλίου Ε.20 του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Α.Π. ∆17 γ/03/114/27-
07-06). Με τις παραπάνω διατάξεις εκτός των άλλων για την χρήση των επί έλλατον  
δαπανών απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου δηµοσίων 
έργων, η οποία δόθηκε µε την αριθ. 4/94/02-06-2011 (Θέµα 27ο) οµόφωνη 
γνωµοδότηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/438/30-06-2011) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε την αριθµ. 4/94/02-06-2011 (Θέµα 27ο) Πράξη του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός και 
Υπερβατικός λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ από 21% σε 23%) και το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα – Συνοικ. 
Σούτσου – Μεγάλο Περιστέρι (Γ' Φάση)», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», συνολικής δαπάνης € 149.597,14 µε ΦΠΑ (ήτοι € 121.623,69 για 
εργασίες συν €  27.973,45 για ΦΠΑ) µε υπέρβαση κατά € 2.432,47 έναντι του αρχικού 
συµβατικού αντικειµένου, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Απόφαση επί της από 06-06-2011 ένστασης της εταιρείας «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», κατά του 8ου Λογαριασµού (µειωτικού) του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – διαπλάτυνση επαρχιακού δρόµου από Κεφαλόβρυσο µέχρι 
∆έµα Βασιλικού», του οποίου είναι ανάδοχος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθµ. 8/82/11-06-2007 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ιωαννίνων, που 
ακολουθήθηκε από την αριθµ. 22/267/14-06-06-07 απόφαση της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών 
Ιωαννίνων, µε την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου του θέµατος, το οποίο 
περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα ΣΑΝΑ/3 έτους 2007, και εντάχθηκε στο ΠΕΠ Ηπείρου 
2000-2006, βάσει της αριθµ. 3882/08-06-07 απόφασης ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006, της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την αριθµ. 15/169/23-04-07 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, 
Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, µε την οποία 
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εγκρίθηκε η µελέτη (οικονοµικά τεύχη) του έργου του θέµατος, όπως συντάχθηκε από τη 
∆/νση Μελετών της Ν.Α.Ι.  

8. Την αριθµ. 23/273/20-06-07 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, 
Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου του θέµατος, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Ν.Α.Ι. και η δηµοπράτησή του, βάσει της αριθµ. πρωτ. 5346/19-06-07 
προέγκρισης δηµοπράτησης, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου 
2000-2006. 

9. Την αριθµ. 31/402/14-08-07 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, 
Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα της από 10-08-2007 δηµοπρασίας και εγκρίθηκε η 
ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ». 

10. Την αριθµ. 51/875/17-12-2008 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, 
Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης) του έργου του θέµατος, που 
οφείλονταν αποκλειστικά και µόνο σε δαπάνη αναθεώρησης τιµών, βάσει και της αριθµ. 
πρωτ. 12259/16-12-2008 προέγκρισης του 2ου ΑΠΕ, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου. 

11. Την από 06-06-2011 ένσταση της εταιρείας «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.», (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων), 
κατά του µε αριθµ. πρωτ. 32289/3235/19-05-2011 εγγράφου της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, 
µε την οποία δόθηκε εντολή για επανασύνταξη του 8ου Λογαριασµού του έργου «Βελτίωση 
– διαπλάτυνση επαρχιακού δρόµου από Κεφαλόβρυσο µέχρι ∆έµα Βασιλικού», του 
οποίου είναι ανάδοχος, περικόπτοντας ποσότητες των εκτελεσµένων εργασιών. Η 
ενιστάµενη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στην ένστασή της, ενίσταται για την 
περικοπή ποσότητας 375 µ3 σκυροδέµατος της επενδεδυµένης τάφρου από τον ΕΣΠΕΛ, 
ζητά την ακύρωση του προσβαλλοµένου εγγράφου της Υπηρεσίας, την έγκριση και 
πληρωµή των αναλυτικά αναφεροµένων στην ένσταση, ποσοτήτων εργασιών επιπλέον 
των συµβατικών, καθώς και τη σύνταξη νέων τιµών για τις ως άνω εργασίες που έγιναν 
στο έργο και πιστοποίηση για την πληρωµή τους. 

12. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36903/3530/21-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 40997/1417/22-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την απόρριψη της εµπροθέσµως υποβληθείσας 
υπό κρίση ένστασης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/439/30-06-2011) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 06-06-2011 ένσταση της εταιρείας 
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Βελτίωση – 
διαπλάτυνση επαρχιακού δρόµου από Κεφαλόβρυσο µέχρι ∆έµα Βασιλικού», κατά του µε 
αριθµ. πρωτ. 32289/3235/19-05-2011 εγγράφου της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, µε την οποία 
δόθηκε εντολή για επανασύνταξη του 8ου Λογαριασµού του έργου, περικόπτοντας ποσότητες 
των εκτελεσµένων εργασιών. Η ενιστάµενη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στην 
ένστασή της, ενίσταται για την περικοπή ποσότητας 375 µ3 σκυροδέµατος της επενδεδυµένης 
τάφρου από τον ΕΣΠΕΛ, ζητά την ακύρωση του προσβαλλοµένου εγγράφου της Υπηρεσίας, 
την έγκριση και πληρωµή των αναλυτικά αναφεροµένων στην ένσταση, ποσοτήτων εργασιών 
επιπλέον των συµβατικών, καθώς και τη σύνταξη νέων τιµών για τις ως άνω εργασίες που 
έγιναν στο έργο και πιστοποίηση για την πληρωµή τους. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, υιοθετώντας την από 20-06-2011 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, επί του θέµατος (που 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9



 -77- 

υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 36903/3530/21-06-2011 έγγραφο), η οποία έχει ως εξής: 

«Επί της ενστάσεως που υποβλήθηκε από την «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», 
αναδόχου του έργου: «ΒEΛΤΙΩΣΗ-∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΜΕΧΡΙ ∆ΕΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ»   κατά του 8ου λογαριασµού –µειωτικού. 

Με την από 6-6-2011 ένστασή του  -η οποία υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και εποµένως κρίνεται 
εξεταστέα- η ανάδοχος ενίσταται κατά του 8ου 

µειωτικού λογαριασµού του έργου: «ΒEΛΤΙΩΣΗ-
∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΜΕΧΡΙ ∆ΕΜΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» για  τους παρακάτω λόγους: 

1) Για την περικοπή ποσότητας 375 µ3 σκυροδέµατος της επενδεδυµένης τάφρου από τον 
ΕΣΠΕΛ και  

2) αξίωση αποζηµίωσης επιπλέον ποσοτήτων συµβατικών εργασιών και ορισµένων 
εξωσυµβατικών εργασιών όπως αυτές αναφέρονται  στις σελίδες 2έως 6 της ένστασης. 

Αφού λάβαµε υπόψη: 

1) Την εγκεκριµένη τελική Επιµέτρηση  

2) Το εγκεκριµένο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου 

3)  Την αναφορά του ΕΣΠΕΛ αριθµ ΤΑ 01511-11730.01-02.10 

4) Τον υπολογισµό της επενδεδυµένης τάφρου µε βάση την αναφορά του ΕΣΠΕΛ και για µήκος 
7.500µµ (σύµφωνα µε την τελική επιµέτρηση) ο οποίος έχει ως εξής: 
0,85Χ0,15+0,20χ0,30=0,1875µ2 ανά µµ δηλαδή για 7500: 7. 500χ0,1875=1406,20µ3 και όχι 
1800 όπως λανθασµένα υπολογίζεται από τον ανάδοχο στο άρθρο 1 της ένστασής του. 

 5)  Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν έγγραφες οδηγίες ή εντολές της επιβλέπουσας µηχανικού Ε. 
Μπούµπα, του βοηθού Σ. Μπατσή και της Προϊσταµένης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Α. 
Βλαχιώτη για την εκτέλεση υπερσυµβατικών ή εξωσυµβατικών εργασιών. 

6) Σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ.2 ο ανάδοχος αφού παραλάβει την τελική επιµέτρηση έχει 
δικαίωµα ένστασης για τις τυχόν διορθώσεις που θα γίνουν σ΄ αυτή . 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο ανάδοχος παρέλαβε την τελική επιµέτρηση του έργου µε το υπ’ 
αριθµ. 1619/30-1-2009 έγγραφό µας η οποία εγκρίθηκε από την Υπηρεσία όπως υποβλήθηκε και 
υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς καµία επιφύλαξη και  χωρίς καµία διόρθωση. 

7) Επειδή η τελική επιµέτρηση ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τµηµατικών 
επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παρ.3 (δηλαδή αφανών εργασιών) άρθρο 38 
Π∆.609/85 και δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις ή αιτήσεις θεραπείας κατ΄ αυτών εντός της νόµιµης 
προθεσµίας προκύπτει αποδοχή αυτών από τον ανάδοχο. 

8) Την απόφαση ΣτΕ 4077/96 ∆.∆ικ10,753 σύµφωνα µε την οποία κάθε φύσεως απαιτήσεις του 
αναδόχου από την εκτέλεση του έργου πρέπει να ασκηθούν µέχρι την τελική επιµέτρηση αλλιώς 
επέρχεται έκπτωση απ΄αυτές. Συνεπώς η ηµεροµηνία υποβολής της τελικής επιµέτρησης είναι 
το τελευταίο χρονικό σηµείο κατά το οποίο ο ανάδοχος µπορεί να υποβάλει κάθε µορφής 
αιτήµατα που αφορούν την εκτέλεση του έργου εκτός από απαιτήσεις από οψιγενείς αιτίες 

9) Την απόφαση ∆.Εφετ.Αθηνών 3726/03 Ν.∆Ε.Γ Ληµ 41/3 σύµφωνα µε την οποία είναι 
απαράδεκτες οικονοµικές αξιώσεις για επιπλέον αιτήµατα εφόσον ο ανάδοχος δεν υπέβαλε 
σχετική όχληση µε την τελική επιµέτρηση, υπέγραψε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 
χωρίς επιφύλαξη και δεν άσκησε ένσταση κατά της εγκριτικής του πρωτοκόλλου αποφάσεως. 

10) Την ΣτΕ485/03 σύµφωνα µε την οποία κάθε απαίτηση του αναδόχου από την εκτέλεση της 
σύµβασης πρέπει να εγείρεται µε την υποβολή σχετικού αιτήµατος το βραδύτερο µε τον τελικό 
επιµετρητικό πίνακα, άλλως το αίτηµα αυτό είναι απαράδεκτο. 
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11) Σύµφωνα µε το άρθρο 174 της κωδικοποίησης ∆ηµοσίων Έργων Ν3669/2008 ο ΕΣΠΕΛ 
µπορεί µετά την πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών ελέγχων και µετά από έλεγχο της τήρησης 
των όρων της σύµβασης (ποιοτικών και ποσοτικών) να προβεί στην περικοπή αµοιβών του 
αναδόχου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι απαράδεκτες οι αξιώσεις του αναδόχου για καταβολή 
αποζηµίωσης επιπλέον ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών και εξωσυµβατικών αφού η 
εργολαβία έχει εκκαθαριστεί, ως προς την ποσοτική παραλαβή της χωρίς καµία εµπρόθεσµη 
ένσταση επ΄αυτού από τον ανάδοχο, ο οποίος επιπλέον υπέγραψε την τελική επιµέτρηση και 
το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ανεπιφύλακτα και παρέλαβε εγκεκριµένα 
αντίγραφα αυτών προ καιρού. 

 Όσον αφορά την έκδοση µειωτικού λογαριασµού (8ος και 9ος µειωτικοί λογαριασµοί) όπως αυτοί 
νοµίµως εκδόθηκαν  µε αντίστοιχη αιτιολογία και συγκεκριµένα:  ο   8ος για την µείωση τιµής της  
συµβατικής εργασίας µε αριθ. Τιµ. 14(σκυρόδεµα C20/25) σύµφωνα µε την αριθ. 6027/11-5-
2010 ειδική διαταγή της ∆/νουσας Υπηρεσίας και ο 9Ος 

σύµφωνα µε το περιεχόµενο της 
αναφοράς του ΕΣΠΕΛ ως προς την περικοπή της ποσότητας του σκυροδέµατος της 
επενδεδυµένης τάφρου µετά από σφάλµα  που εκ παραδροµής υπεισήλθε στην επιµέτρηση. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγούµαστε την απόρριψη της ένστασης  σε όλα τα 
άρθρα αυτής». 

.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 
Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων 
θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012, 
συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και έγκριση δαπάνης για τη 
δηµοσίευση της σχετικής διακήρυξης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 40841/3274/28-06-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42501/1480/28-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων σε καύσιµα, ο 
προϋπολογισµός για τη σύναψη συµβάσεων ετήσιας δαπάνης της προµήθειας, ξεπερνά το 
χρηµατικό όριο για τη διενέργεια τακτικού (ανοικτού) διαγωνισµού και µάλιστα απαιτείται 
δηµοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων(άρθρο 10 του Π.∆. 118/2007). Με δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Π.∆. 
118/07, η προθεσµία για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 
πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Υπηρεσία εισηγείται τη διενέργεια ανοιχτού 
διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Νοµού Ιωαννίνων, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση 
διαµορφούµενη λιανική ή χονδρική τιµή πώλησης καθώς και την έγκριση δαπάνης ποσού 300,00 €, 
για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης του εν λόγου διαγωνισµού, όπως απαιτείται στους 

ΑΔΑ: 4ΑΣ77Λ9-ΤΩ9



 -80- 

τακτικούς διαγωνισµούς. Επιπλέον εισηγείται τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής του 
παραπάνω διαγωνισµού, από τους αναφερόµενους στην εισήγηση υπαλλήλους, µε τους 
αναπληρωτές τους. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/440/30-06-2011) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. 
Ιωαννίνων για το έτος 2012, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική ή χονδρική τιµή πώλησης και σύµφωνα 
µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης που θα καταρτισθεί. 

Ο ανωτέρω διαγωνισµός, δεδοµένου ότι ο σχετικός προϋπολογισµός της ετήσιας δαπάνης της 
προµήθειας, υπερβαίνει το χρηµατικό όριο για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, θα διεξαχθεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του άρθρου 10 του Π.∆. 118/2007, ήτοι µε δηµοσίευση 
της περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, καθώς και σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη € 300,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων 
έτους 2010 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες 
των Αθηνών και µία τοπική, της διακηρύξεως του ανωτέρω διαγωνισµού. 

− Συγκροτεί την Επιτροπή διεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις 
ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων, έργο της οποίας θα είναι η διεξαγωγή των διαγωνισµού, 
η αξιολόγηση των προσφορών και η αντιµετώπιση κάθε θέµατος που θα προκύψει κατά την 
εκτέλεση των συµβάσεων και ορίζει τα µέλη αυτής, υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων και 
εκπροσώπους φορέων, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. Βαγενά Ευάγγελο, ως πρόεδρο, Γενικό ∆/ντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Εµπορικού, µε αναπληρωτή του το Χρόνη ∆ηµήτριο, υπάλληλο της 
∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, 

2. Χάµο Νικόλαο, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. 
Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, µε αναπληρώτριά του τη Βράζου Αικατερίνη, 
υπάλληλο της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού - 
Λογιστικού, 

3. Νάκα Αθανάσιο, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων., Μηχανολόγο 
Μηχανικό Τ.Ε., µε αναπληρώτριά του την Παπαρούνα Ζωίτσα, υπάλληλο της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., 

4. Θεοδόση Νικόλαο, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού, µε αναπληρωτή του τον Καφφέ Βασίλειο, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, ως 
εκπρόσωπο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας και 

5. Ντάφλο Ευάγγελο, µε αναπληρώτριά του τη Νταλή Ελένη, ως εκπρόσωπο του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης αγοράς καυσίµων κίνησης για το ΚΗΥ 9145 υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων, για το µήνα Ιούνιο 2011. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5128/27-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
42498/1479/28-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης € 200,00 για την κάλυψη αγοράς καυσίµων κίνησης για το ΚΗΥ 9145 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων, για το µήνα 
Ιούνιο 2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/441/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 200,00 για την κάλυψη αγοράς καυσίµων κίνησης για το ΚΗΥ 
9145 υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων, για το µήνα 
Ιούνιο 2011, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 1511 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
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..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

             8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 
Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, βραδιάς παραδοσιακής Συρρακιώτικης 
µουσικής στη Φιλιπιάδα και έγκριση των σχετικών δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 4223/244/27-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
42324/1476/27-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική επιµέλεια του Συνδέσµου Συρρακιωτών περιοχής Φιλιππιάδας 
προτίθεται να διοργανώσει στις 8 Ιουλίου 2011, βραδιά παραδοσιακής µουσικής Η εκδήλωση θα 
πραγµατοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας και θα είναι 
ελεύθερη στο κοινό, απευθύνεται δε σε όλους τους κατοίκους της Φιλιππιάδας και της ευρύτερης 
περιοχής (ευρείας απήχησης). Η παραδοσιακή µουσική και η προβολή της συντελεί στη διατήρηση 
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε 
αυτή. Ο ρυθµός, το ύφος, η µουσική , τα τραγούδια, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Στο παρελθόν 
αυτά τα στοιχεία συνδεόταν άµεσα µε την καταγωγή, τα ήθη και έθιµα, την ιστορία, τον τρόπο ζωής, 
το κλίµα, τις κοινωνικές αντιλήψεις, την γεωγραφική θέση και την οικονοµία του κάθε λαού. Τα 
παραδοσιακά τραγούδια και ο παραδοσιακός χορός αντικατοπτρίζουν την εθνική µας παράδοση 
και ταυτόχρονα εκφράζουν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες. Η διοργάνωση βραδιών παραδοσιακής 
µουσικής συντελεί στην διατήρηση ,διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η 
οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της. Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική 
ανάπτυξη του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την 
προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και των σχετικών δαπανών, για την ενοικίαση 
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καθισµάτων και τραπεζιών καθώς και εκτυπώσεις. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ επιγραµµατικά 
τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε περιφερειακή 
διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών δρώµενων της Περιφέρειας. Σε 
ερώτησή τους δε για το εάν νοµιµοποιείται η Περιφέρεια Ηπείρου να ενισχύει Συλλόγους στις 
πολιτιστικές τους δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δράση και τη θετική συµβολή 
τους στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε θετικά για το 
νόµιµο της ενέργειας, δεδοµένου οτι οι εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εντάσσονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 17/442/30-06-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική επιµέλεια του 
Συνδέσµου Συρρακιωτών περιοχής Φιλιππιάδας, βραδιάς παραδοσιακής µουσικής, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί την 8η Ιουλίου 2011, στον προαύλιο χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας 
και θα είναι ελεύθερη στο κοινό, είναι δε ευρείας απήχησης, εφόσον απευθύνεται σε όλους τους 
κατοίκους της Φιλιππιάδας και της ευρύτερης περιοχής. 

Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεδοµένου ότι η παραδοσιακή 
µουσική και η προβολή της συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και 
απευθύνεται σε όλες τις γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτή. Η διοργάνωση βραδιών 
παραδοσιακής µουσικής συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της. Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό 
την πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά 
και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη 
δαπανών της εκδήλωσης, ήτοι για την ενοικίαση καθισµάτων και τραπεζιών καθώς και για 
εκτυπώσεις. 

 
� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, παρόλο που συµφωνεί 

µε την αναγκαιότητα στήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, επειδή 
όπως έχει επισηµάνει πολλές φορές, πρέπει να έρθει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, 
συνολική πρόταση για την πολιτική της Περιφέρειας στον πολιτισµό και τις εκδηλώσεις µε τις οποίες 
αυτή θα εκφράζεται σε κάθε Π.Ε., ενώ η αποσπασµατική έγκριση δαπανών για κάθε εκδήλωση, ούτε 
τους σκοπούς της Περιφέρειας εξυπηρετεί, ούτε τη σωστή κατανοµή των δαπανών αυτών, ανάλογα 
µε τους πόρους κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 
Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, βραδιάς παραδοσιακής Συρρακιώτικης 
µουσικής στην Πρέβεζας και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 144/27-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
42326/1477/27-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Π.Ε. 
Πρέβεζας, προγραµµατίζει να διοργανώσει µε την επιµέλεια του Συνδέσµου Συρρακιωτών περιοχής 
Πρέβεζας βραδιά µουσικοχορευτικής παράδοσης. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 
2011, ηµέρα ∆ευτέρα  στο κηποθέατρο του ∆ήµου Πρέβεζας και ώρα 21:00. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει παραδοσιακά τραγούδια προερχόµενα από όλη την Ελλάδα. Τη µουσική θα 
πλαισιώνουν χορευτικά συγκροτήµατα από το Νοµό Πρέβεζας και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Θα 
απευθύνεται σε όλους τους φίλους της ποιοτικής παραδοσιακής µουσικής και του δηµοτικού χορού. 
Θα έχει ως στόχο τη διάσωση και διάδοση της µουσικής και χορευτική µας κληρονοµιάς. Η 
συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 2.500,00 ευρώ για την αµοιβή της ορχήστρας και τη διατροφή των 
χορευτικών συγκροτηµάτων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας 
οικονοµικό έτος 2011 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779. Η προβολή και η καλλιτεχνική επιµέλεια της εκδήλωσης 
θα γίνει αφιλοκερδώς από το Σύνδεσµο Συρρακιωτών Πρέβεζας. Στην εκδήλωση θα προσκληθούν 
να παραστούν όλοι οι κάτοικοι του Νοµού. Η προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ 
µεγάλη διότι οι συγκεκριµένη οµάδα (Συρρακιώτες) έχει έντονη παρουσία στο Νοµό. Επιπλέον θα 
προσελκύσει τουρίστες ξένους και έλληνες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην περιοχή. Η 
εκδήλωση έχει σκοπό : Α) την ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας δίνοντας 
έµφαση στην αυθεντική εκτέλεση των τραγουδιών και την απόδοση τους σε αναλλοίωτη µορφή 
καθώς συµµετέχουν µουσικοί που υπηρετούν τη γνήσια µουσική παράδοση. Β) στην διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς µιας κοινωνικής  οµάδας  µε έντονη παρουσία στο Νοµό Πρέβεζας - 
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αναπαράγοντας ένα κοµµάτι τους και προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό  Γ) την τουριστική προβολή 
µέσω της µουσικής της παράδοσης που συντελούν στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη  της 
περιοχής. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ επιγραµµατικά 
τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε περιφερειακή 
διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών δρώµενων της Περιφέρειας. Σε 
ερώτησή τους δε για το εάν νοµιµοποιείται η Περιφέρεια Ηπείρου να ενισχύει Συλλόγους στις 
πολιτιστικές τους δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δράση και τη θετική συµβολή 
τους στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε θετικά για το 
νόµιµο της ενέργειας, δεδοµένου ότι οι εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και εντάσσονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/443/30-06-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την επιµέλεια του Συνδέσµου 
Συρρακιωτών περιοχής Πρέβεζας, βραδιάς µουσικοχορευτικής παράδοσης, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί την 13η Ιουλίου 2011 στο κηποθέατρο του ∆ήµου Πρέβεζας, περιλαµβάνει 
παραδοσιακά τραγούδια προερχόµενα από όλη την Ελλάδα, πλαισιωµένα από χορευτικά 
συγκροτήµατα από το Νοµό Πρέβεζας και άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχει ως στόχο τη διάσωση 
και διάδοση της µουσικής και χορευτική µας κληρονοµιάς και είναι ευρείας απήχησης, εφόσον θα 
προσκληθούν να παραστούν όλοι οι κάτοικοι του Νοµού και απευθύνεται σε όλους τους φίλους της 
ποιοτικής παραδοσιακής µουσικής και του δηµοτικού χορού. 

Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεδοµένου ότι έχει σκοπό: Α) την 
ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας δίνοντας έµφαση στην αυθεντική 
εκτέλεση των τραγουδιών και την απόδοση τους σε αναλλοίωτη µορφή καθώς συµµετέχουν µουσικοί 
που υπηρετούν τη γνήσια µουσική παράδοση, Β) τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µιας 
κοινωνικής οµάδας µε έντονη παρουσία στο Νοµό Πρέβεζας - αναπαράγοντας ένα κοµµάτι τους και 
προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό και Γ) την τουριστική προβολή µέσω της µουσικής της παράδοσης 
που συντελούν στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.500,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη 
δαπανών της εκδήλωσης, ήτοι για την αµοιβή της ορχήστρας και τη διατροφή των χορευτικών 
συγκροτηµάτων. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, παρόλο που συµφωνεί 
µε την αναγκαιότητα στήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, επειδή 
όπως έχει επισηµάνει πολλές φορές, πρέπει να έρθει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, 
συνολική πρόταση για την πολιτική της Περιφέρειας στον πολιτισµό και τις εκδηλώσεις µε τις οποίες 
αυτή θα εκφράζεται σε κάθε Π.Ε., ενώ η αποσπασµατική έγκριση δαπανών για κάθε εκδήλωση, ούτε 
τους σκοπούς της Περιφέρειας εξυπηρετεί, ούτε τη σωστή κατανοµή των δαπανών αυτών, ανάλογα 
µε τους πόρους κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 
.....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 
1-1-2011». 

6. Την αριθµ. 292/08-12-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής 
Θεσπρωτίας µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 30-11-2010 ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Ν.Α. Θεσπρωτίας, των Ν.Π.∆.∆. και των κέντρων Υγείας του Νοµού, επειδή η 
µοναδική προσφορά που κατατέθηκε δεν πληρούσε τους όρους της διακήρυξης. Επιπλέον 
εγκρίθηκε η διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού την 10-02-2011 και η αριθµ. 7/2010 
διακήρυξη αυτού. 

7. Την αριθµ. 4/73/22-02-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 10-02-2011 επαναληπτικού ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
επειδή κατέστη άγονος. Επιπλέον εγκρίθηκε η διεξαγωγή νέου ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού, την 05-04-2011 (µε επαναληπτική ηµεροµηνία την 07-04-011) και η διακήρυξη 
αυτού. 

8. Την αριθµ. 10/219/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 05-04-2011 (µε επανάληψη την 07-04-011) 
επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
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λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν 
υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση προσφοράς. 

9. Την αριθµ. 13/306/19-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε α) η διενέργεια επαναληπτικού ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και µε σύντµηση της προθεσµίας σε δεκαπέντε ηµέρες, 
βάσει του άρθρου 10 του Π.∆.118/2007, λόγω του επείγοντος, ήτοι µε ηµεροµηνία διεξαγωγής 
την 15-06-2011 (µε επαναληπτική ηµεροµηνία την 16-06-2011) για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, και β) η διακήρυξη αυτού. 

10. Την αριθµ. 17/411/30-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 15-06-2011 (µε επανάληψη την 16-06-11) 
ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για 
κατάθεση προσφοράς.  

11. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 42123/2414/27-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42163/1462/27-06-2011 στον 
φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία ζητείται η υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία 
της απ’ ευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 
082970873 ∆ΟΥ: Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας Ηγουµενίτσα, για 
την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και δεδοµένου ότι σε τέσσερις (4) 
συνεχόµενους διαγωνισµούς δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής (αριθµ. διακηρύξεων 5/2010, 
7/2010, 1/2011 & 4/2011). Επιπλέον η υπηρεσία σηµειώνει ότι θα προβεί στη διαδικασία νέου 
διαγωνισµού, για την προµήθεια πετρελαιοειδών, σύντοµα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/444/30-06-2011) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. µε 
ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας Ηγουµενίτσα), της 
προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 
µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη – προµηθευτή στον διαγωνισµό που θα διενεργηθεί και την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων – δεδοµένου ότι σε τέσσερις (4) συνεχόµενους 
διαγωνισµούς δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής (αριθµ. διακηρύξεων 5/2010, 7/2010, 
1/2011 & 4/2011) µε τιµή χρέωσης που θα υπολογίζεται στην λιανική τιµή του πρατηρίου του 
προµηθευτή κατά την ηµέρα πώλησης του καυσίµου και λιπαντικών. 

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των οχηµάτων και µηχανηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 
Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, πολιτιστικών εκδηλώσεων Ν. Άρτας 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 1718/23-06-2011 έγγραφο, και συµπληρώθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1837/29-06-2011 έγγραφο, συνηµµένα αντίστοιχα, µε αρ. πρωτ. 41339/1435/23-06-2011 
και 42879/1498/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
αναφέρεται ότι µε τηναριθµ.10/36/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, εγκρίθηκε η προένταξη του έργου «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – 
συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Άρτας», 
συνολικού προϋπολογισµού 40.000,00 € µε χρηµατοδότηση από τους ΚΑΠ 2011. 
Κατόπιν αυτού η Υπηρεσία  εισηγείται, σε βάρος του ανωτέρω έργου, Φορέας 071 ΚΑΕ 
9459α την έγκριση συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων Νοµού Άρτας, συνολικού ποσού € 21.000,00 και ειδικότερα µε το ∆ήµο Ν. 
Σκουφά για τις εκδηλώσεις «ΣΚΟΥΦΑΪΚΑ», «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ», «ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΣΦΑΓΗΣ 
ΚΟΜΜΕΝΟΥ», µε το ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη για τις εκδηλώσεις «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΙΑ» και 
«ΣΕΛΤΣΟΣ», µε τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ», για τις εκδηλώσεις 
«ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΧΟΡΟΣ – ΤΡΑΓΟΥ∆Ι», «ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ» και 
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«ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ» και µε τον πολιτιστικό Σύλλογο «Ο 
Μακρυγιάννης» για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά 
Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για τη συνδιοργάνωση των 
εκδηλώσεων µε τον ∆ήµο Ν. Σκουφά, τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ» και 
τον πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Μακρυγιάννης», καταθέτοντας και εδώ επιγραµµατικά τη 
θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε 
περιφερειακή διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών 
δρώµενων της Περιφέρειας. Ειδικότερα για τη συνδιοργάνωση των εκδηλώσεων µε τους 
Συλλόγους «ΣΚΟΥΦΑΣ» και «Ο Μακρυγιάννης», παρατήρησαν ότι το θέµα για την 
έγκριση της συνδιοργάνωσης και των αντίστοιχων δαπανών, έρχεται εκ των υστέρων, 
ενώ οι εκδηλώσεις έχουν πραγµατοποιηθεί. Σε ερώτησή τους δε για το εάν 
νοµιµοποιείται η Περιφέρεια Ηπείρου να ενισχύει Συλλόγους στις πολιτιστικές τους 
δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη δράση και τη θετική συµβολή τους στα 
πολιτιστικά δρώµενα του τόπου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής απάντησε θετικά για το 
νόµιµο της ενέργειας, δεδοµένου ότι οι εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εντάσσονται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/445/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στη συνδιοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων Ν. Άρτας, µε τους ∆ήµους Ν. Σκουφά και Γ. Καραϊσκάκη, τον 
Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ» και τον πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Μακρυγιάννης», 
καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες συνολικού ποσού € 21.000,00 για την κάλυψη της 
συµµετοχής στις εκδηλώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
«Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και 
λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Άρτας» (Φορέας 071 ΚΑΕ 9459α), ως εξής: 

Α. Με τον ∆ήµο Ν. Σκουφά: 

1. Εκδήλωση «ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΑ 2011», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 8,9 και 10 Ιουλίου 2011 
στην ∆ηµοτική Ενότητα Πέτα και περιλαµβάνει χορευτική παράσταση από χορευτικά 
τµήµατα Συλλόγων, απονοµή επάθλων, παιδική παράσταση «ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ», παράθεση 
καφέ –αναψυκτικού – γεύµατος σε επισήµους και τοπικές Αρχές και συναυλία. Η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση που σκοπός 
της καθιέρωσής της είναι να τιµηθεί ένα εξαιρετικό γεγονός, η µάχη στο Πέτα στις 4 Ιουλίου 
1822, και αναφέρεται στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία των Λαών για ελευθερία και 
∆ηµοκρατία, υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής στους Φιλέλληνες 
που έσπευσαν απ’ άκρη κόσµου στο Πέτα να πολεµήσουν και να θυσιασθούν για τα ιδανικά 
αυτά  

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό 
των € 3.000.00 και θα καλύψει την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ, παράθεση γεύµατος και 
ενοικίαση µικροφωνικών εγκαταστάσεων.  

2. Εκδήλωση «ΣΚΟΥΦΑΪΚΑ 2011», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 29, 30 και 31 Ιουλίου 
2011 στην ∆ηµοτική Κοινότητα Κοµποτίου  και περιλαµβάνει αγώνες ποδηλατικούς και 
ανώµαλου δρόµου, παραδοσιακούς χορούς και λαϊκό και παραδοσιακό γλέντι. Η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση που 
καθιερώθηκε µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, προς τιµήν του Νικολάου Σκουφά, άξιου τέκνου του 
Κοµποτίου, µε σκοπό να γίνει ευρύτερα γνωστό στην Ελληνική Επικράτεια το έργο και η 
προσωπικότητά του, υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σε 
ξεχωριστές προσωπικότητες της χώρας µας.  

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό 
των € 3.000.00 και θα καλύψει την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ, παράθεση γεύµατος και 
ενοικίαση µικροφωνικών εγκαταστάσεων. 
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3. Εκδήλωση «Επέτειος Σφαγής Κοµµένου», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 16-08-2011 
στην Τοπική Κοινότητα Κοµµένου. Το Κοµµένο ανήκει στα Μαρτυρικά χωριά της χώρας µας. 
Το τραγικό ολοκαύτωµα της 16ης Αυγούστου του 1943, αποτελεί παράδειγµα βίας, ωµότητας 
και κτηνωδίας. Οι υπερτριακόσιοι που κάηκαν µαζί µε µωρά παιδιά στο Κοµµένο εκείνον τον 
∆εκαπενταύγουστο τιµώνται µε την καθιερωµένη Επέτειο, µια Επέτειο θλιβερή και µαύρη 
όµως αναγκαία και χρήσιµη για να διακηρύσσει την σκληρότητα, τη βαρβαρότητα και την  
απανθρωπιά του πολέµου, καθιστώντας απαραίτητη τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στην καθιερωµένη Επέτειο και υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής 
σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό 
των € 3.000.00 και θα καλύψει παράθεση γεύµατος και ενοικίαση µικροφωνικών 
εγκαταστάσεων. 

Β. Με τον ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη 

1. Εκδήλωση «Καραϊσκάκεια 2011», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα       
Σκουληκαριάς  στις 24-7-2011 και περιλαµβάνει οµιλία, κατάθεση στεφάνων, χορούς από 
τοπικά χορευτικά και παραδοσιακή µουσική. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται 
απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση που καθιερώθηκε προς τιµή του Γ. Καραϊσκάκη, 
229 χρόνια από τη γέννησή του υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής 
στους ήρωες της χώρας µας. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό 
των € 3.000.00 και θα καλύψει την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ, νερών, προσκλήσεων, 
στεφάνων, ενοικίαση µικροφωνικών και εγκαταστάσεων γεννητριών. 

2. Εκδήλωση «Σέλτσος 2011», η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Τοπική Κοινότητα Πηγών 
στις 23-8-2011 και περιλαµβάνει οµιλία, κατάθεση στεφάνων, χορούς από τοπικά χορευτικά 
και παραδοσιακή µουσική. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν 
αφορά σε µια εκδήλωση που καθιερώθηκε προς τιµή των πεσόντων Σουλιωτών που 
γκρεµίστηκαν για να γλιτώσουν από τους τουρκαλβανούς του Αλή πασά πριν 207 χρόνια,  
υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για 
την ελευθερία και εντάσσεται στην εθιµοτυπία. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση ανέρχεται στο ποσό 
των € 3.000.00 και θα καλύψει την προµήθεια αναψυκτικών, καφέ, νερών, προσκλήσεων, 
στεφάνων, ενοικίαση µικροφωνικών και εγκαταστάσεων γεννητριών. 

Γ. Με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο «ΣΚΟΥΦΑΣ» 

1. Εκδήλωση «Παράδοση – Χορός –Τραγούδι», στις 22 και 23-06-2011 στον αύλειο χώρο του 
Βυζαντινού µνηµείου της εκκλησίας της Παρηγορήτριας, αφιερωµένη στη λαϊκή µας 
παράδοση.  

2. Εκδήλωση «Συναυλία Φιλαρµονικής», η οποία θα πραγµατοποιηθεί την 30-06-2011 στην 
πλατεία  της Εθνικής Αντίστασης στην Άρτα και  

3. «Εκδήλωση Χορωδιακού Τµήµατος», που περιλαµβάνει συµµετοχή της χορωδίας του 
Συλλόγου την 22-07-2011 στα «ΣΚΟΥΦΑΪΚΑ», εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο ∆ήµος      
Νικ. Σκουφά  στην κεντρική πλατεία Κοµποτίου, µε τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας. 

Οι ανωτέρω εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
αποσκοπούν στην προβολή του Νοµού µας (γνωριµία µε την παράδοση, τα ιστορικά 
µνηµεία, τις φυσικές οµορφιές  τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητές της), στη γνωριµία µε 
την παράδοση των άλλων περιοχών της πατρίδας µας, στην ευαισθητοποίηση των νέων σε 
θέµατα που άπτονται του λαϊκού πολιτισµού και στη δηµιουργική ενασχόληση τους, στη 
συνεργασία των Συλλόγων και στην πολιτική και τουριστική ανάπτυξη του Νοµού µας. 

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στις ανωτέρω εκδηλώσεις ανέρχεται στο ποσό 
των € 3.000.00 και θα καλύψει την αµοιβή µουσικού συγκροτήµατος, φιλοξενία – δείπνο, 
αφίσες, προσκλήσεις – πρόγραµµα, εξέδρα, ηχητική κάλυψη και µετακινήσεις. 
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∆. Με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»: 

1. Εκδήλωση Χορωδιακής βραδιάς µε τραγούδια από την µικτή, εφηβική και παιδική χορωδία 
του Συλλόγου στο θέατρο του κάστρου της πόλης της Άρτας στις 17-6-2011. 

2. Θεατρική παράσταση στο θέατρο του Κάστρου της πόλης της Άρτας, µε το έργο «Η τελετή» 
του Παύλου Μάτεσι στις 25 και 26-06-2011. 

3. Χορευτικό Φεστιβάλ µε τη συµµετοχή όλων των χορευτικών συγκροτηµάτων στον χώρο του 
Βυζαντινού Μνηµείου της Παρηγορήτισσας στις 28-06-2011. 

Οι ανωτέρω εκδηλώσεις συνάδουν µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
αποσκοπούν στην ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς, στην ανάδειξη των 
µνηµείων, στη συνεργασία των Συλλόγων και στην πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών.  

Η δαπάνη για τη συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στις ανωτέρω εκδηλώσεις ανέρχεται στο ποσό 
των € 3.000.00 και θα καλύψει την αµοιβή µουσικού συγκροτήµατος, φιλοξενία – δείπνο, 
αφίσες, προσκλήσεις – πρόγραµµα, εξέδρα, και ηχητική κάλυψη. 
.......................................................................…….......................................……......... 

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

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

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 
Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών την Π.Ε. Άρτας, από την Φιλαρµονική 
του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας «Σκουφάς», σε εκδηλώσεις εορταστικού, 
επετειακού και εθνικού χαρακτήρα έτους 2011. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 1718/23-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41339/1435/23-06-
2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αναφέρεται ότι µε 
τηναριθµ.10/36/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου,      
εγκρίθηκε η προένταξη του έργου «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε 
ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Άρτας», συνολικού 
προϋπολογισµού 40.000,00 € µε χρηµατοδότηση από τους ΚΑΠ 2011. Κατόπιν αυτού η 
Υπηρεσία  εισηγείται, σε βάρος του ανωτέρω έργου, Φορέας 071 ΚΑΕ 9459α την έγκριση 
δαπάνης ποσού 8.400,00 € που αφορά την παροχή υπηρεσιών από την Φιλαρµονική 
του Μ/Φ Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» προς την Π.Ε. Άρτας, σε εκδηλώσεις Εορταστικού, 
Επετειακού και Εθνικού χαρακτήρα έτους 2011 όπως αυτές αναγράφονται στο αριθµ. 
12/2-2-2011 έγγραφο του ως άνω Συλλόγου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
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και Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ 
επιγραµµατικά τη θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα 
και µε περιφερειακή διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών 
δρώµενων της Περιφέρειας. Ειδικότερα η κ. Αθηνά Ιωάννου κατέθεσε τα εξής: «Θα 
έπρεπε – αφού υποστηρίζουµε ως Περιφέρεια τη δράση Φιλαρµονικών – αυτό να αφορά 
στις Φιλαρµονικές Ορχήστρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αναφέροµαι ειδικά 
στην Φιλαρµονική Ορχήστρα Ηγουµενίτσας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, η οποία πρόσφατα 
έδωσε µια πραγµατικά ξεχωριστή συναυλία και ενδεικτικά θα έπρεπε να τιµηθεί γι’ αυτό». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/446/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 8.400,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. 
Άρτας» (Φορέας 071 ΚΑΕ 9459α), για την παροχή υπηρεσιών από την Φιλαρµονική 
Ορχήστρα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» προς την Π.Ε. Άρτας, σε 
εκδηλώσεις Εορταστικού, Επετειακού και Εθνικού χαρακτήρα έτους 2011. 
.......................................................................…….......................................……......... 

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

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

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 
Έγκριση τροποποίησης των όρων της σύµβασης για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
πλην πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 1718/23-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 41339/1435/23-06-2011 
στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η ανάδοχος εταιρεία 
της προµήθειας υγρών καυσίµων πλην πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» σε συνέχεια της από 
13-5-2011 εξώδικης δήλωσης – καταγγελίας της σύµβασης και του αριθµ. 1257/3-6-
2011 εγγράφου µας, προέβη στις 21-6-2011 στην ανάκληση της εξώδικης καταγγελίας 
µε ταυτόχρονο αίτηµα την τροποποίηση της σύµβασης ως προς το ύψος της εγγυητικής 
καλής εκτέλεσης. Λαµβάνοντας υπόψη: (α)Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 24 και 
του άρθρου 35 του Π.∆/τος 118/2007 β)Τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία µας 
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αναφορικά µε την κατανάλωση καυσίµων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας  από τα οποία 
προκύπτει ότι υπερεκτιµήθηκαν οι ποσότητες καυσίµων που απαιτούνται για τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών µας και κατά συνέπεια το αίτηµα του προµηθευτή είναι αντικειµενικά 
δικαιολογηµένο, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η εγγυητική καλής εκτέλεσης (10%) 
υπολογίστηκε λανθασµένα ήτοι στην συνολική συµβατική αξία συµπεριλαµβανοµένου 
και του Φ.Π.Α.(ενώ αυτός δεν θα έπρεπε να συµπεριληφθεί) καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι η σύµβαση αφορά χρονικό διάστηµα δέκα µηνών και (β) Την παρ. 4 της 
σύµβασης που αναφέρεται στον χρόνο πληρωµής του αναδόχου, η Υπηρεσία εισηγείται 
την τροποποίηση της από 16-02-2011 σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και 
της εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ως κατωτέρω: α )Η παρ. 4 αυτής 
αντικαθίσταται ως εξής: «Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται 
τµηµατικά, µετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την κατάθεση των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/2007)» β)Η παρ. Β 
εδάφιο β αντικαθίσταται ως εξής: «Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης κατέθεσε 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 5.000,00 €». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/447/30-06-2011) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της από 16-02-2011 σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Π.Ε. Άρτας) και της εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ», για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων πλην πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας ως κατωτέρω:  

α) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα 
γίνεται τµηµατικά, µετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την κατάθεση των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/2007)». 

β) Η παρ. Β εδάφιο β αντικαθίσταται ως εξής: «Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης 
κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 5.000,00 €». 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας και συντήρηση 37ης επαρχ. οδού Μονολίθι – 
Πλατανούσα», αναδόχου ∆ηµητρίου Μάρκου, µέχρι την 30-09-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 41844/3932/29-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42928/1500/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή οι βροχοπτώσεις της 
χειµερινής περιόδου δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών τους χειµερινούς µήνες, 
δεδοµένου ότι οι εργασίες έπρεπε να γίνουν µέσα σε ρέµα και υπήρχε κίνδυνος να 
παρασυρθούν οι κατασκευές. Επιπλέον, πρέπει να γίνει ο έλεγχος επιµετρήσεων και 
λοιπών στοιχείων για την εκκαθάριση της εργολαβίας, ενώ έχει εκτελεσθεί το 95% των 
εργασιών. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/448/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας και συντήρηση 37ης επαρχ. οδού Μονολίθι – 
Πλατανούσα», αναδόχου ∆ηµητρίου Μάρκου, µέχρι την 30-09-2011, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.  
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση διατροφής διδασκόντων στο 2ο Εργαστήρι Κινηµατογράφου στα Κάτω 
Πεδινά από την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43098/587/30-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43075/1506/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η «Πολιτιστική Εταιρία Ζαγορίου» στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
διοργανώνει το 2ο Εργαστήρι Κινηµατογράφου στα Κάτω Πεδινά από 3 ως 11 Ιουλίου 
2011. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να µπορούν οι µαθητές να προχωρήσουν µετά το 
τέλος των µαθηµάτων στη δηµιουργία δικών τους ταινιών. Θα διδάξουν εθελοντικά 
επαγγελµατίες κινηµατογραφιστές από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στο διάστηµα αυτό 
ο Περιφερειάρχης,  ως ένδειξη φιλοξενίας, αποφάσισε να συµµετάσχει στη επιχορήγηση 
της διατροφής των διδασκόντων εθελοντών κινηµατογραφιστών. Η Περιφέρεια Ηπείρου, 
όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης της περιοχής µας, καθώς και στη µεγάλη σηµασία που δίνει στην εθελοντική 
εργασία µε κύριο στόχο την αφύπνιση των νεαρών µαθητών της ευρύτερης περιοχής µας 
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και τη βιωµατική συµµετοχή τους στα πολιτιστικά δρώµενα, κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον και η συµµετοχή 
εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση της δαπάνης ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ για τη διατροφή των διδασκόντων 
εθελοντών κινηµατογραφιστών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/449/30-06-2011) 

Εγκρίνει την συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διατροφή των διδασκόντων 
εθελοντών κινηµατογραφιστών στο 2ο Εργαστήρι Κινηµατογράφου στα Κάτω Πεδινά 
Ιωαννίνων, που διοργανώνει η «Πολιτιστική Εταιρία Ζαγορίου» στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της, από 3 ως 11 Ιουλίου 2011, µε σκοπό την παροχή δυνατότητας στους 
µαθητές να προχωρήσουν µετά το τέλος των µαθηµάτων στη δηµιουργία δικών τους 
ταινιών. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής µας, καθώς 
και στη µεγάλη σηµασία που δίνει στην εθελοντική εργασία µε κύριο στόχο την αφύπνιση 
των νεαρών µαθητών της ευρύτερης περιοχής µας και τη βιωµατική συµµετοχή τους στα 
πολιτιστικά δρώµενα, κρίνεται απαραίτητη, η δε εκδήλωση εµπίπτει στις δαπάνες των 
δηµοσίων σχέσεων. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων 
διατροφής των διδασκόντων εθελοντών κινηµατογραφιστών. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του Πανελληνίου 
Ετησίου Ανταµώµατος Βλάχων και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 35712/528/29-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43080/1507/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το διάστηµα 1, 2 ως & 3/7/2011 πρόκειται να διοργανωθεί στο Μέτσοβο το 
Πανελλήνιο Αντάµωµα των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, απ’ όλη την Ελλάδα. Το 
ετήσιο Αντάµωµα Βλάχων αποτελεί θεσµό για τα πανελλήνια πολιτιστικά και λαογραφικά 
δρώµενα, που περιλαµβάνει αναβίωση εθίµων και παρουσίαση χορευτικών 
συγκροτηµάτων. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις αυτές κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, καθώς η συνεισφορά του Βλαχόφωνου Ελληνισµού στο 
ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της νεώτερης Ελλάδας είναι µεγάλη. Συγκεκριµένα 
αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της δηµοτικής µας 
µουσικής, των ηθών και των εθίµων, της λαογραφίας, της γαστρονοµίας και γενικότερα της 
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πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, µέσα από την ανάδειξη των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων, 
ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου, βοηθά στη σύσφιξη των σχέσεων 
µεταξύ των συµπατριωτών µας από διάφορες περιοχές της χώρας, ενισχύει την καλή 
µαρτυρία του τόπου µας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πανελλήνιας εµβέλειας και 
συµβάλλει στη γενικότερη προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της 
περιοχής µας. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού € 2.500,00 
πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη της συµµετοχής στη διοργάνωση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/450/30-06-2011) 

Εγκρίνει την συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του Πανελληνίου 
Ετησίου Ανταµώµατος των Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Μέτσοβο, από την 1η έως και την 3η Ιουλίου 2011 και αποτελεί θεσµό για τα πανελλήνια 
πολιτιστικά και λαογραφικά δρώµενα, που περιλαµβάνει αναβίωση εθίµων και παρουσίαση 
χορευτικών συγκροτηµάτων. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις αυτές 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, καθώς η συνεισφορά του Βλαχόφωνου 
Ελληνισµού στο ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της νεώτερης Ελλάδας είναι µεγάλη. 
Συγκεκριµένα αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της 
δηµοτικής µας µουσικής, των ηθών και των εθίµων, της λαογραφίας, της γαστρονοµίας και 
γενικότερα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, µέσα από την ανάδειξη των πολιτισµικών 
ιδιαιτεροτήτων, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου, βοηθά στη σύσφιξη 
των σχέσεων µεταξύ των συµπατριωτών µας από διάφορες περιοχές της χώρας, ενισχύει 
την καλή µαρτυρία του τόπου µας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πανελλήνιας εµβέλειας 
και συµβάλλει στη γενικότερη προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της 
περιοχής µας. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της 
ηχητικής εγκατάστασης της διοργάνωσης. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ηµερίδα που διοργανώνουν την 
01-07-11 στα Ιωάννινα, η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) και η Περιφερειακή 
Μονάδα Ηπείρου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και 
έγκριση δαπάνης για την παράθεση δεξίωση. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 40313/564/29-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43082/1508/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) και Η Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου 
του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) , διοργανώνουν Ηµερίδα 
την 1/7/11 στα Ιωάννινα, µε τίτλο «Η γεωλογική επιστήµη ως µοχλός ανάπτυξης της 
Ηπείρου».  Στόχος της Ηµερίδας είναι η ανάδειξη της σηµασίας της γεωλογικής επιστήµης 
και έρευνας, καθώς η ανάπτυξη της Ηπείρου στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 
εκµετάλλευση των φυσικών της πόρων και ειδικότερα των ορυκτών πόρων. Η ορθολογική 
διαχείριση και η προστασία του υδατικού δυναµικού, η άρτια τεχνική κατασκευή των έργων 
υποδοµής, µε βάσει την πλήρη γνώση των τεχνικογεωλογικών  συνθηκών, αναµφίβολα θα 
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αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης της Ηπείρου. Μας ζητήθηκε η συµµετοχή µας ως 
Περιφέρεια Ηπείρου. Η ηµερίδα θα είναι υπό την αιγίδα µας και  θα προσφερθεί κατά τη 
διάρκειά της ένας καφές και ένα ελαφρύ γεύµα (µπουφές) για 100 συµµετέχοντες. Η 
Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της  
60χρονης προσφοράς της ΕΓΕ και της αντίστοιχης 35χρονης του ΙΓΜΕ, αλλά και της 
εξαγωγής των συµπερασµάτων της ηµερίδας που αφορούν στους τρόπους ανάδειξης του 
ορυκτού µας πλούτου και ταυτόχρονα  στην εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των 
δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την αναπτυξιακή  της δραστηριότητα. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 800 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/451/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ηµερίδα που διοργανώνουν η 
Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) και η Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), την 1η Ιουλίου 2011 στα Ιωάννινα, µε τίτλο 
«Η γεωλογική επιστήµη ως µοχλός ανάπτυξης της Ηπείρου», µε στόχο την ανάδειξη της 
σηµασίας της γεωλογικής επιστήµης και έρευνας, καθώς η ανάπτυξη της Ηπείρου στηρίζεται 
σε µεγάλο βαθµό στην εκµετάλλευση των φυσικών της πόρων και ειδικότερα των ορυκτών 
πόρων. Η ορθολογική διαχείριση και η προστασία του υδατικού δυναµικού, η άρτια τεχνική 
κατασκευή των έργων υποδοµής, µε βάσει την πλήρη γνώση των τεχνικογεωλογικών  
συνθηκών, αναµφίβολα θα αποτελέσουν µοχλό ανάπτυξης της Ηπείρου.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
που σχετίζονται µε την αναπτυξιακή της δραστηριότητα, και ειδικότερα όταν αφορά σε µια 
εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 60χρονης προσφοράς της ΕΓΕ και της 
αντίστοιχης 35χρονης του ΙΓΜΕ, αλλά και της εξαγωγής των συµπερασµάτων της ηµερίδας 
που αφορούν στους τρόπους ανάδειξης του ορυκτού µας πλούτου και ταυτόχρονα στην 
εθιµοτυπία, εµπίπτει δε στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων αυτής.  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην ηµερίδα, µε την προσφορά κατά τη διάρκειά της 
καφέ και ελαφρύ γεύµα (µπουφές) για 100 συµµετέχοντες. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση διοργάνωσης δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας της πρώην Κοινότητας 
Καλαρρυτών Ιωαννίνων, σε ανάµνηση της επανάστασης των Καλαρρυτών και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 42033/575/29-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43083/1509/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε βάση το υπ’ αριθµ. 210/2007 (ΦΕΚ 237/Α/17-10-2007) Προεδρικό 
∆ιάταγµα καθιερώθηκε η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου ως δηµόσια εορτή τοπικής σηµασίας 
για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαρρυτών, πρώην Κοινότητα Καλαρρυτών, σε ανάµνηση της 
επανάστασης των Καλαρρυτών. Κάθε χρόνο την ευθύνη και το κόστος της εκδήλωσης είχε 
η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων και η Κοινότητα Καλαρρυτών από κοινού. Έτσι και 
φέτος η εκδήλωση βαρύνει την Περιφέρεια Ηπείρου ως διάδοχη κατάσταση της Ν.Α.Ι. 
Φέτος πρόκειται για την 190η Επέτειο της Επανάστασης και θα διεξαχθεί στις 3 Ιουλίου 
2011. Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που επιβάλλεται από Π.∆. 
εντάσσεται, στο πλαίσιο της επετείου εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σηµασίας, 
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υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν 
για την ελευθερία, εντάσσεται στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Τα 
έξοδα αφορούν στην έκδοση προσκλήσεων και εντύπων φακέλων, προµήθεια στεφάνων 
για κατάθεση, παράθεση δεξίωσης για 400 καλεσµένους (Αρχές Ν. Ιωαννίνων, δικαστικές 
αρχές, εκπρόσωποι φορέων κ.α.). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 1.500 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/452/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, δηµόσιας εορτής τοπικής 
σηµασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών Ιωαννίνων, για την 190η Επέτειο της 
επανάστασης των Καλαρρυτών, η οποία καθιερώθηκε βάσει του υπ’ αριθµ. Π.∆. 210/2007 
(ΦΕΚ 237/Α/17-10-2007), και θα διεξαχθεί στις 3 Ιουλίου 2011. Η συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση που επιβάλλεται 
από Π.∆. στο πλαίσιο της επετείου εθνικών και ιστορικών γεγονότων τοπικής σηµασίας, 
υπαγορεύεται δε από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για 
την ελευθερία, εντάσσεται στην εθιµοτυπία και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων αυτής. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εορτής και αφορούν στην έκδοση 
προσκλήσεων και εντύπων φακέλων, προµήθεια στεφάνων για κατάθεση, παράθεση 
δεξίωσης για 400 καλεσµένους (Αρχές Ν. Ιωαννίνων, δικαστικές αρχές, εκπρόσωποι 
φορέων κ.α.).  
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση προσφοράς δείπνου στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας για την 
παραγωγή ντοκυµαντέρ, για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου και έγκριση σχετικής 
δαπάνης. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43093/586/30-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43085/1510/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε την αριθµ. 10/234/19-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε δαπάνη ποσού € 3.000,00 πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 
φιλοξενίας των συµµετεχόντων στο Πρόγραµµα Επίσκεψης Εργασίας για τα αρχαία 
θέατρα της Ηπείρου, από τις 4 ως και τις 8 Μαΐου 2011 µε στόχο την κατάρτιση από 
κοινού µε την Περιφέρεια Ηπείρου της στρατηγικής για την ανάδειξή τους. Στην πράξη δεν 
χρειάστηκε να καταβληθεί κανένα µέρος από το χρηµατικό ποσό που αποφασίστηκε να 
δοθεί. Όµως στις 27, 28, 29/6 ως και 5/7/11 θα βρίσκονται στην Ήπειρο το συνεργείο που 
θα υλοποιήσει το ντοκυµαντέρ για τα αρχαία θέατρα και ο σκηνοθέτης κ. Βαγγέλης 
Ευθυµίου. Προτείνουµε να προσφέρουµε δείπνο στο σκηνοθέτη και τα µέλη του 
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συνεργείου ως ελάχιστη ένδειξη φιλοξενίας για τη σηµαντική εργασία που ανέλαβαν να 
πραγµατοποιήσουν. Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται 
στο πλαίσιο της διάσωσης της παράδοσης, της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και 
ταυτόχρονα  στην εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει 
απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την 
πολιτιστική της δραστηριότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
500 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/453/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για 
την σίτιση στην Ήπειρο, των µελών του συνεργείου (σκηνοθέτης, τεχνικοί, κλπ) που θα 
υλοποιήσει το ντοκυµαντέρ για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, ως αποτέλεσµα του   
Προγράµµατος Επίσκεψης Εργασίας για τα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, που 
πραγµατοποιήθηκε από τις 4 ως και τις 8 Μαΐου 2011, και επισκέφτηκε τα αρχαία θέατρα 
της Ηπείρου, όπου και πραγµατοποίησε αντίστοιχες συσκέψεις, µε στόχο την κατάρτιση από 
κοινού µε την Περιφέρεια Ηπείρου της στρατηγικής για την ανάδειξή τους.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση 
που εντάσσεται στο πλαίσιο της διάσωσης της παράδοσης, της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς και ταυτόχρονα στην εθιµοτυπία, και εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων αυτής. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 
Έγκριση δαπανών για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 42795/2450/29-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
42890/1499/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/454/30-06-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των 
αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας), ήτοι: 

1. δαπάνη ποσού 553,50 € µε ΦΠΑ για το δανεισµό και παραµετροποίηση ενός εφεδρικού 
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firewall-vpn server (ARKOON fast 360) που απαιτείται να τοποθετηθεί εντός του 
∆ιοικητηρίου που στεγάζεται η  ανωτέρω ∆/νση, ώστε οι µηχανογραφικές εφαρµογές να 
εξακολουθούν να λειτουργούν µε ασφάλεια µέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Φορέας 072 
και ΚΑΕ 0899 

2. δαπάνη ποσού 1.100,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια ενός (1)  ερµαρίου κλειστού τύπου 
και τεσσάρων (4) τροχήλατων συρταριέρων που κρίνονται αναγκαία για την ανωτέρω 
∆/νση  λόγω µετακόµισής της στο ∆ιοικητήριο. Φορέας 072 και ΚΑΕ 1711 

3. δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00 € µε ΦΠΑ για  α) εργασίες απεγκατάστασης και 
επανεγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστηµάτων της αίθουσας για την θεωρητική 
εξέταση των υποψηφίων οδηγών ποσού 400,00€ µε ΦΠΑ της ανωτέρω ∆/νσης (Φορέας 
072 και ΚΑΕ 0851), β) την αποξήλωση, µεταφορά και επανεγκατάσταση δύο 
κλιµατιστικών της ίδιας ∆/νσης ποσού 400,00€ µε ΦΠΑ, (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0851) και 
γ) την µεταφορά του αρχείου και των επίπλων της ίδιας υπηρεσίας µε εργάτες ποσού 
1.200,00 € µε ΦΠΑ ( Φορέα 072 και ΚΑΕ 0871). 

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

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 
Έγκριση δαπάνης για την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για τη νοµιµοποίηση των 
πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής & Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 28-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43041/1504/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την έκδοση δίπτυχου 
φυλλαδίου διαστάσεων 14 Χ 20 σε 10.000 αντίτυπα για να καλύψει όλες τις 
κτηνοπτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις έτσι ώστε να βοηθήσει στην ενηµέρωση και στην 
ευαισθητοποίησή τους καθώς και να αποτελέσει ερέθισµα για τον εκσυγχρονισµό των 
µονάδων τους. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/455/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού περίπου € 2.000,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072, ΚΑΕ 0843 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων), για την έκδοση ενηµερωτικού δίπτυχου φυλλαδίου διαστάσεων 14 Χ 20 
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σε 10.000 αντίτυπα, για τη νοµιµοποίηση των κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, το 
οποίο θα προωθηθεί σε όλους τους κτηνοτρόφους – πτηνοτρόφους για να καλύψει όλες τις 
κτηνο-πτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, έτσι ώστε να βοηθήσει στην ενηµέρωση και στην 
ευαισθητοποίησή τους καθώς και να αποτελέσει ερέθισµα για τον εκσυγχρονισµό των 
µονάδων τους.  
.......................................................................…….......................................……......... 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών και αποκατάσταση ζηµιών δρόµου Ματσούκι 
– Μπάρος – Καλαρρύτες», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 30-08-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 41920/3933/29-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42931/1502/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, δεδοµένου ότι οι εργασίες 
συνολικά  έχουν  εκτελεσθεί κατά 98%  και ουσιαστικά υπολείπονται οι εργασίες 
καθαίρεσης και επανατοποθέτησης µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας καθώς και νέων 
στηθαίων. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/456/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών και αποκατάσταση ζηµιών δρόµου Ματσούκι – Μπάρος – 
Καλαρρύτες», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 30-08-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης 
και χωρίς άλλο δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, µέχρι την 30-10-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 41833/3931/27-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 42930/1501/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή η πρόοδος των εργασιών 
καθυστέρησε λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και χαµηλές 
θερµοκρασίες) που επικράτησαν στην περιοχή, ενώ απαιτήθηκε χρόνος για την 
εξασφάλιση των απαιτούµενων περιβαλλοντικών εγκρίσεων, καθώς και των ανάλογων 
από το ∆ασαρχείο για την έκτακτη κάρπωση κλπ και από την 8η Μεραρχία για το 
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ενδεχόµενο ύπαρξης πολεµικού υλικού, ενώ επίσης ενεπλάκη και η Κτηµατική Υπηρεσία 
του ∆ηµοσίου για τη λήψη υλικών οδοστρωσίας από τον Σαραντάπορο. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/457/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-10-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

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

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

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 17/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 42700/1491/28-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης 
προς Αγία Παρασκευή (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, 
µέχρι την 30-10-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 42263/3961/29-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43038/1503/30-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω  του ότι δεν υπεγράφη ακόµη 
η 2η συµπληρωµατική σύµβαση  παρεπόµενη της κύριας που αφορά υλοποίηση εργασιών  
που προέκυψαν µετά την έγκριση  του από 31-12-2010 Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης 
Βλαβών από Ανωτέρα Βία εξαιτίας των κατολισθητικών φαινοµένων που παρουσιάσθηκαν 
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σε τµήµα του δρόµου, µετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες  
που επικράτησαν στην περιοχή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 17/458/30-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Αγία 
Παρασκευή (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, µέχρι την 30-10-
2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου 
περαίωσης του έργου.  
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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