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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/04-07-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (04) του µηνός 
Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 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. 
43512/1527/01-07-2011 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. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου 
στο Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
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018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2006ΕΠ01830166 «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
2084/24-06-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την κοπή της 
ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση ορατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
της  Π.Ε. Άρτας. 

3. Έγκριση µετακίνησης της Σταυρούλας Πετρά και του Κων/νου Χουλιάρα, υπαλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε ενηµερωτικό σεµινάριο που διοργανώνει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα, την 6, 7 και 8-07-2011. 

4. Έγκριση µετακίνησης της Θεοδώρας Χαρίση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή της σε ενηµερωτική συνάντηση για; θέµατα επισκοπήσεων γεωργικής 
σηµασίας που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην 
Αθήνα, τη δεύτερη εβδοµάδα του µηνός Ιουλίου 2011, διάρκειας δύο (2) ηµερών. 

5. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Ηµερίδας στις 15-07-2011 
στα Ιωάννινα, µε τίτλο «Τεχνολογία-Περιβάλλον και Κτηµατολόγιο – Συν λειτουργία και 
αλληλεπίδραση» και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.  

6. Έγκριση διαφηµιστικής καταχώρησης στην εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Έγκριση ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της µεταφοράς αρχειακού υλικού 
κ.λπ., από τη ∆.Υ.Σ.Α. – ∆.Ε.Κ.Ε. προς τους χώρους του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

8. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας (ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σχετικά µε την 
µε αριθµ. καταθ. Ε3571/2011 αίτηση ακύρωσης (µε αίτηση αναστολής εκτέλεσης µε 
προσωρινή διαταγή) των Αθανασίου Φωτίου και Νικολάου Φωτίου, κατά του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, του Υπουργού Ε.∆.∆.Η.∆., του Υπουργού Οικονοµίας Αντ/τας & Ναυτιλίας, του 
Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων, της νυν Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας και του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας, για την ακύρωση 1) της µε αριθµ. 5205/15-02-2011 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 2) της µε αριθµ. 686/02-12-2010 απόφασης του πρώην 
ΓΓΠ Ηπείρου, µε την οποία γίνεται «επαναφορά» σε ισχύ της µε αριθµό 454/21-07-2010 
ανακλητικής απόφασης του ιδίου πρώην ΓΓΠ Ηπείρου της µε αριθµό 4891/23-07-92 
απόφασης παραχώρησης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας (όπως αυτή διορθώθηκε µε την µε 
αριθµό 181/22-1-2007 διορθωτική απόφαση του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου ως προς την έκταση 
του γηπέδου από δύο (2) σε τέσσερα (4) στρέµµατα, η οποία είχε ακυρωθεί µε την µε 
αριθµό 486/5-8-2010 απόφαση του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου) και 3) κάθε άλλης συναφούς 
πράξης ή παράλειψης. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υδραύλακα ποταµού Αώου», αναδόχου Θωµά Τόλη, 
µέχρι την 31-12-2011. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 13α επαρχιακή οδό και προστασία κοίτης 
ρέµατος στο Τ.∆. Κοκκινόχωµα», αναδόχου Χρήστου Μποροδήµου Ε∆Ε, µέχρι την 29-08-
2011. 

11. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-06-2011 δηµοπρασίας  
µε διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών 
Αντλιοστασίων Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών» προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.  

ΑΔΑ: 4ΑΣ97Λ9-ΩΣ3



 - 3 -

13. Έγκριση της µελέτης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου στο 
Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ και της διακήρυξης της δηµοπρασίας του, µε τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.   

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’ αυτού, συζητήθηκε και 
λήφθηκε απόφαση για το εξής θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

 
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. 18/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου στο 
Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 
60.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2006ΕΠ01830166 «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 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)} 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. πρωτ. 2894/29-06-2011 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού), µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 
60.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2006ΕΠ01830166 
«Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», για την 
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου στο Χ.Υ.Τ.Α. 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και ορίσθηκε ως Προϊσταµένη 
Αρχή τη ∆/νση ∆ηµοσίων Έργων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη ∆.Ε.Κ.Ε. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 01-07-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43462/1523/01-07-2011 στον φάκελο 6/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι 
από 01-07-2011 και βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 
τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

ΑΔΑ: 4ΑΣ97Λ9-ΩΣ3



 - 5 -

Καλλικράτης», τις αρµοδιότητες της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων και της ∆.Ε.Κ.Ε. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, ασκούν αντίστοιχα η ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος αυτής. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την εκτέλεση του έργου του θέµατος, µε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µελέτη, 
διακήρυξη και µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/459/04-07-2011) 

Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2006ΕΠ01830166 
«Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», την 
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου στο Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, το οποίο θα 
εκτελεσθεί µε διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε µελέτη, διακήρυξη και µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε 
και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών. 

Σηµειώνεται ότι η διάθεση της πίστωσης ποσού € 60.000,00 για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2006ΕΠ01830166 «Κατασκευή 
Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 2894/29-06-2011 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου 
– ∆υτ. Μακεδονίας, η οποία όρισε ως Προϊσταµένη Αρχή τη ∆/νση ∆ηµοσίων Έργων και 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη ∆.Ε.Κ.Ε. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, τις 
αρµοδιότητες των οποίων, από 01-07-2011 και βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
– Πρόγραµµα Καλλικράτης», ασκούν αντίστοιχα η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου 
και το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος αυτής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι η διαφωνία του 
αφορά στην ουσία του θέµατος, δεδοµένου ότι η κατασκευή του ΧΥΤΑ στη συγκεκριµένη περιοχή, 
έχει προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις όχι µόνο των τοπικών Φορέων, αλλά και σηµαντικής 
µερίδας της τοπικής κοινωνίας, ενώ ζήτησε να συζητηθεί το θέµα στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

.............................................................................................................................................................  
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. 18/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-
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 µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
2084/24-06-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την κοπή της ανεπιθύµητης 
βλάστησης και την αποκατάσταση ορατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της  Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για µίσθωση Ι.Χ. 
µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 2084/24-06-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας (αντίγραφο συνηµµένο 
στην κατωτέρω εισήγηση του Τµ. Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Άρτας), περί έγκρισης µίσθωσης 
από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας, χορτοκοπτικού µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης, το οποίο θα 
εργασθεί από την 01-07-2011, για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση 
ορατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της  Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι εξαιτίας των πολλών 
βροχοπτώσεων η ανεπιθύµητη βλάστηση στα ερείσµατα του επαρχιακού οδικού δικτυού 
δηµιουργεί προβλήµατα ορατότητας και καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση και δεδοµένου ότι η Π.Ε. 
Άρτας δεν διαθέτει κατάλληλα µηχανήµατα.  

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2092/27-06-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43087/1511/30-06-2011 στον φάκελο 6/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση για την άρση της επικινδυνότητας λόγω ανεπιθύµητης βλάστησης, 
στο πεδινό επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας, σε µηχάνηµα (καταστροφέα), µε ωριαία 
αποζηµίωση 75,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι του ποσού των 14.000 € (συµπερ/νου ΦΠΑ), το 
οποίο θα εργασθεί άµεσα και σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση η οποία αποτελεί 
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αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του χειριστή, τα 
καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης του µηχανήµατος, καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη. Στην 
ανωτέρω αναφερόµενη κατάσταση, τα ΜΕ ιδιωτικής χρήσης που θα εργαστούν για την 
αποκατάσταση της ορατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε την αριθ. 
ΤΠΠ 2084/24.06.11 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, είναι τα µε αριθµ. κυκλ. ΑΜ 51840 
και ΜΕ 113661 ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Γείτονα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/460/04-07-2011) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, την 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, της εκτέλεσης  εργασιών για την άρση της 
επικινδυνότητας µε κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και την αποκατάσταση ορατότητας στο πεδινό 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Άρτας, στους ιδιοκτήτες και χειριστές µηχανηµάτων (καταστροφείς), 
µε ωριαία αποζηµίωση € 75,00 (χωρίς ΦΠΑ) και µέχρι του ποσού των € 14.000 (µε ΦΠΑ), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην κατωτέρω κατάσταση, σύµφωνα µε την αριθµ. 2084/24-06-2011 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και λόγω του κατεπείγοντος, επειδή εξαιτίας των 
πολλών βροχοπτώσεων η ανεπιθύµητη βλάστηση στα ερείσµατα του επαρχιακού οδικού δικτυού 
δηµιουργεί προβλήµατα ορατότητας και καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση και δεδοµένου ότι η Π.Ε. 
Άρτας δεν διαθέτει κατάλληλα µηχανήµατα. 
 

α/α Ονοµατεπώνυµο Αρ. κυκλ. 
µηχανήµατος Τόπος εργασίας 

1 Ευάγγελος Γείτονας ΑΜ 51840 Πεδινό επαρχιακό οδικό δίκτυο Άρτας 

2        ”           ” ME 113661     ”           ”           ”       ” 
 
Σηµειώνεται ότι στην τιµή περιλαµβάνεται η αποζηµίωση του χειριστή, τα καύσιµα και τα έξοδα 
συντήρησης του µηχανήµατος, καθώς και κάθε ασφαλιστική δαπάνη. 
 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η Περιφέρεια 
Ηπείρου πρέπει να µεριµνήσει για την οργάνωση δικών της συνεργείων, στελεχωµένων µε 
εξειδικευµένους χειριστές και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
από καιρικά φαινόµενα, είτε – όπως στην προκειµένη περίπτωση – για την άρση της 
επικινδυνότητας σ’ αυτό από ανεπιθύµητη βλάστηση, απορρίµµατα, µπάζα κ.α. Σηµείωσε επίσης 
ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το 
σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η 
παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και 
κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα πληµµυρικά 
φαινόµενα, αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων 
ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης 
Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των 
σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 

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

         2. Πλιάκος Μιχαήλ  

 3. Καττής Νικόλαος,  

 4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,  

 5. Κατέρης Ιωάννης,  

 6. Ιωάννου Αθηνά,  

 7. Κασσής Μιχαήλ  

 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 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 της Σταυρούλας Πετρά και του Κων/νου Χουλιάρα, υπαλλήλων 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, και έγκριση της 
σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε ενηµερωτικό σεµινάριο που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα, την 6, 7 
και 8-07-2011. 

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 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
4891/01-07-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43465/1524/01-07-2011 στον 
φάκελο 6/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της 
Σταυρούλας Πετρά και του Κων/νου Χουλιάρα, υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή τους σε ενηµερωτικό σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα στις 6, 7 και 8-07-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/461/04-07-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση και τη σχετική δαπάνη συνολικού ποσού € 600,00 σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 291 ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
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(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης της Σταυρούλας 
Πετρά και του Κων/νου Χουλιάρα, υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας για τη συµµετοχή τους σε ενηµερωτικό 
σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα, 
στις 6, 7 και 8-07-2011.   
.......................................................................…….......................................……..........……........ 
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. 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. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 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 της Θεοδώρας Χαρίση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για 
τη συµµετοχή της σε ενηµερωτική συνάντηση για θέµατα επισκοπήσεων γεωργικής 
σηµασίας που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην 
Αθήνα, τη δεύτερη εβδοµάδα του µηνός Ιουλίου 2011, διάρκειας δύο (2) ηµερών. 

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 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ 
2048/30-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  43223/1513/30-06-2011 στον 
φάκελο 6/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της 
Θεοδώρας Χαρίση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε ενηµερωτική 
συνάντηση για θέµατα επισκοπήσεων γεωργικής σηµασίας που διοργανώνει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα, στις 13 και 14 Ιουλίου 2011. 

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

(απόφαση 18/462/04-07-2011) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση της Θεοδώρας Χαρίση, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
& Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή της σε ενηµερωτική συνάντηση για 
θέµατα επισκοπήσεων γεωργικής σηµασίας που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα, στις 13 και 14 Ιουλίου 2011, και τη σχετική δαπάνη 
συνολικού ποσού € 600,00 για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης και διαµονής 
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. 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. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση Ηµερίδας στις 15-07-
2011 στα Ιωάννινα, µε τίτλο «Τεχνολογία-Περιβάλλον και Κτηµατολόγιο – Συν 
λειτουργία και αλληλεπίδραση» 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. 37444/548/01-07-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43455/1521/01-07-2011 στον φάκελο 6/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το νεοϊδρυθέν Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου του Πανελληνίου Συλλόγου 
∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών σε συνεργασία µε το ΤΕΕ/ΤΗ, το 
∆ήµο ∆ωδώνης και την Περιφέρεια Ηπείρου, διοργανώνουν Ηµερίδα στις 15/7/11 στα 
Ιωάννινα, µε τίτλο «Τεχνολογία-Περιβάλλον και Κτηµατολόγιο-Συν λειτουργία και 
αλληλεπίδραση». Στόχος της Ηµερίδας είναι η ανάδειξη του φυσικού πλούτου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς η ανάπτυξη της Ηπείρου στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 
ορθολογική διαχείριση των φυσικών της πόρων και τη σωστή εφαρµογή της τεχνολογίας. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της  
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου µε τη χρήση 

ΑΔΑ: 4ΑΣ97Λ9-ΩΣ3



 - 13 -

των νέων τεχνολογιών και την αγαστή συνεργασία όλων των φορέων, 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 800,00 € πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/463/04-07-2011) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην ηµερίδα που διοργανώνουν το 
Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & 
Τοπογράφων Μηχανικών σε συνεργασία µε το ΤΕΕ/ΤΗ και το ∆ήµο ∆ωδώνης στις 15-07-
2011 στα Ιωάννινα, µε τίτλο «Τεχνολογία-Περιβάλλον και Κτηµατολόγιο-Συν λειτουργία και 
αλληλεπίδραση» και στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
καθώς η ανάπτυξη της Ηπείρου στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ορθολογική διαχείριση 
των φυσικών της πόρων και τη σωστή εφαρµογή της τεχνολογίας.  

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  οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 
ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αγαστή 
συνεργασία όλων των φορέων, 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, που περιλαµβάνει την προσφορά 
δείπνου. 
..................................................................................................................................................... 
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. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 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 διαφηµιστικής καταχώρησης στην εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ 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)} 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. 43432/595/01-07-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 43459/1522/01-07-2011 στον φάκελο 6/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων 
του έργου «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου» του τοµέα «∆ιάφορα» του 
προγράµµατος Κ.Α.Π. 2011, το οποίο εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης ∆ιά 
Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, για τη διαφηµιστική καταχώρηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου στην εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ. Η εργασία θα περιλαµβάνει µια 
ολοσέλιδη έγχρωµη καταχώρηση στο προσεχές τεύχος της εφηµερίδας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/464/04-07-2011) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου «Τουριστική προβολή 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779) το οποίο εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη της 
∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων ολοσέλιδης έγχρωµης διαφηµιστικής καταχώρησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου στην εφηµερίδα ΚΕΡ∆ΟΣ, στο προσεχές της τεύχος. 
..................................................................................................................................................... 
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. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 
Έγκριση ανάθεσης σε ιδιωτικό συνεργείο, του έργου της µεταφοράς αρχειακού υλικού 
κ.λπ., από τη ∆.Υ.Σ.Α. – ∆.Ε.Κ.Ε. προς τους χώρους του ∆ιοικητηρίου 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)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 43433/1166/01-07-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43453/1520/01-07-2011 στον φάκελο 6/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της 
διοικητικής µεταρρύθµισης του Καλλικράτη, είναι πλέον αρµόδια για θέµατα όπως το 
ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόµος και ∆ιευθύνσεις όπως τα δηµόσια έργα και ο σχεδιασµός 
και η ανάπτυξη. Αναλυτικά στην Αιρετή Περιφέρεια µεταφέρονται οι ∆ΕΣΕ, ∆ΕΚΕ, 
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων, ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, Περιφερειακό 
Ταµείο, Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή και ο Αναπτυξιακός Νόµος. Η µεταφορά των 
υπηρεσιών αναµένεται να ολοκληρωθεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες σταδιακά και 
ανάλογα µε τους χώρους που υπάρχουν στο κτίριο της Περιφέρειας. Η συνολική δαπάνη 
για τη µεταφορά αρχειακού υλικού κ.λπ., από τη ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε προς το ∆ιοικητήριο 
της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογιστικά εκτιµώµενη, είναι µέσα στα όρια που 
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επιτρέπουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρ΄ όλα αυτά, η υπηρεσία, για 
λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά και προστασίας των συµφερόντων και 
του κύρους της υπηρεσίας, προέβη στη διαδικασία συλλογής προσφορών, για την επιλογή 
της συµφερότερης προσφοράς, για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. Μετά τα 
παραπάνω, η υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση του έργου της µεταφοράς στον ΜΑΝΤΕΛΗ 
ΙΩΑΝΝΗ και στην τιµή των 20.000,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος 
Φ.Π.Α., ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό και η 
προσφορά του ήταν η συµφερότερη οικονοµικά. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/465/04-07-2011) 

Εγκρίνει την ανάθεση του έργου της µεταφοράς αρχειακού υλικού κ.λπ., από τη ∆.Υ.Σ.Α. – 
∆.Ε.Κ.Ε. προς τους χώρους του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (φόρτωση – 
εκφόρτωση µε ανυψωτικό µηχάνηµα, µεταφορά και τακτοποίηση στους νέους χώρους), στον 
αυτοκινητιστή ΜΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, και µε τιµή € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, ο οποίος διαθέτει 
ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό και η προσφορά του είναι η 
συµφερότερη οικονοµικά για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών, µεταξύ αυτών που 
συνέλεξε η ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία προέβη στη 
διαδικασία συλλογής προσφορών, για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς, για την 
εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. 

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου, Μιχαήλ Κασσής και Κων/νος 
Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι παρόλο που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της 
µεταφοράς αρχειακού υλικού από τη ∆.Υ.Σ.Α. – ∆.Ε.Κ.Ε. προς τους χώρους του 
∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, διαφωνούν µε τον τρόπο µε τον οποίο ανατίθενται 
για δεύτερη φορά στον ίδιο µεταφορέα παρόµοιες υπηρεσίες, µε ποσό στα όρια της 
απευθείας ανάθεσης, αναφερόµενοι στη σχετική αριθµ. 11/258/05-05-2011 απόφαση της 
Ο.Ε., περί «µεταφοράς αρχειακού υλικού κ.λπ., από τους χώρους του ∆ιοικητηρίου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε αποθήκη που έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων 
(εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού αεροδροµίου)». 

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

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 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθµ. 18/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-
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 

∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας (ως καθολικής διαδόχου 
της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, σχετικά µε την µε αριθµ. 
καταθ. Ε3571/2011 αίτηση ακύρωσης (µε αίτηση αναστολής εκτέλεσης µε προσωρινή διαταγή) 
των Αθανασίου Φωτίου και Νικολάου Φωτίου, κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Υπουργού 
Ε.∆.∆.Η.∆., του Υπουργού Οικονοµίας Αντ/τας & Ναυτιλίας, του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, της νυν Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας και του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, για την ακύρωση 1) της µε 
αριθµ. 5205/15-02-2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 2) της µε 
αριθµ. 686/02-12-2010 απόφασης του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου, µε την οποία γίνεται «επαναφορά» 
σε ισχύ της µε αριθµό 454/21-07-2010 ανακλητικής απόφασης του ιδίου πρώην ΓΓΠ Ηπείρου 
της µε αριθµό 4891/23-07-92 απόφασης παραχώρησης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας (όπως αυτή 
διορθώθηκε µε την µε αριθµό 181/22-1-2007 διορθωτική απόφαση του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου ως 
προς την έκταση του γηπέδου από δύο (2) σε τέσσερα (4) στρέµµατα, η οποία είχε ακυρωθεί 
µε την µε αριθµό 486/5-8-2010 απόφαση του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου) και 3) κάθε άλλης συναφούς 
πράξης ή παράλειψης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το από 01-07-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43411/1518/01-07-2011 στον φάκελο 
6/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
δικηγόρο Αθηνών, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας για την αναφερόµενη στο θέµα υπόθεση, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα 
και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου, Μιχαήλ 
Κασσής και Κων/νος Κωτσαντής, σηµείωσαν ότι είναι µεν θετικοί στην εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, όµως η εισήγηση που κατατέθηκε 
είναι ελλιπής, δεδοµένου ότι δεν περιλαµβάνει καµία αναφορά για την ουσία της υπόθεσης και 
ζήτησαν να κατατεθεί για την υπόθεση, ενηµερωτικό σηµείωµα από την πληρεξούσια δικηγόρο. 

Ειδικότερα τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, επανέλαβαν τη θέση 
που έχουν υποστηρίξει για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ, ότι δηλ. 
οι υποθέσεις της Περιφέρειας πρέπει να ανατίθενται και σε άλλους δικηγόρους και όχι πάντα στην 
ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, για την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από 
άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως έχουν εκφρασθεί και σε 
συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/466/04-07-2011) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. Θεσπρωτίας (ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για την 
κατωτέρω αναφερόµενη αίτηση ακύρωσης (µε αριθµ. καταθ. Ε3571/2011), κατά την ορισθείσα 
δικάσιµο της 24-04-2012, καθώς και για τη συζήτηση της µε αριθµ. καταθ. Ε∆272/2011 αίτησης 
αναστολής (µε προσωρινή διαταγή) των κατωτέρω προσβαλλοµένων πράξεων, µέχρι την έκδοση 
απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να 
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου: 

Η µε αριθµ. καταθ. Ε3571/2011 αίτηση ακύρωσης (µε αίτηση αναστολής εκτέλεσης µε προσωρινή 
διαταγή) των Αθανασίου Φωτίου και Νικολάου Φωτίου, κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του Υπουργού 
Ε.∆.∆.Η.∆., του Υπουργού Οικονοµίας Αντ/τας & Ναυτιλίας, του Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & 
Τροφίµων, της νυν Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας, πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας και του Γ.Γ. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, για την ακύρωση 1) της µε αριθµ. 5205/15-
02-2011 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 2) της µε αριθµ. 686/02-12-
2010 απόφασης του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου, µε την οποία γίνεται «επαναφορά» σε ισχύ της µε αριθµό 
454/21-07-2010 ανακλητικής απόφασης του ιδίου πρώην ΓΓΠ Ηπείρου της µε αριθµό 4891/23-07-92 
απόφασης παραχώρησης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας (όπως αυτή διορθώθηκε µε την µε αριθµό 
181/22-1-2007 διορθωτική απόφαση του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου ως προς την έκταση του γηπέδου από 
δύο (2) σε τέσσερα (4) στρέµµατα, η οποία είχε ακυρωθεί µε την µε αριθµό 486/5-8-2010 απόφαση 
του πρώην ΓΓΠ Ηπείρου) και 3) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης 

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν 
κάθε φορά.  
..................................................................................................................................................... 
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. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υδραύλακα ποταµού Αώου», αναδόχου Θωµά Τόλη, 
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 θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 42239/4010/30-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43262/1514/30-06-2011 στον φάκελο 6/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω του ότι εκκρεµεί η έγκριση 
περιβαλλοντικής µελέτης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/467/04-07-2011) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση υδραύλακα ποταµού Αώου», αναδόχου Θωµά Τόλη, 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. 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. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 13α επαρχιακή οδό και προστασία 
κοίτης ρέµατος στο Τ.∆. Κοκκινόχωµα», αναδόχου Χρήστου Μποροδήµου Ε∆Ε, µέχρι 
την 29-08-2011. 

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. 42578/3987/01-07-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43469/1525/01-07-2011 στον φάκελο 6/2011 
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 
εργασίες και να κλείσει ο φάκελος του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/468/04-07-2011) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας στην 13α επαρχιακή οδό και προστασία κοίτης ρέµατος 
στο Τ.∆. Κοκκινόχωµα», αναδόχου Χρήστου Μποροδήµου Ε∆Ε, µέχρι την 29-08-2011, 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. 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. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
43512/1527/01-07-2011 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-06-2011 δηµοπρασίας  µε 
διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών 
Αντλιοστασίων Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών» προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε 
τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, 
και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και 
κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 11/43/01&06-06-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του θέµατος, µε τη διαδικασία επιλογής αναδόχου µε 
διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, 
επειδή η εκτέλεσή του κρίνεται κατεπείγουσα, δεδοµένου ότι -επικείµενης της άµεσης έναρξης 
της αρδευτικής περιόδου- εγκυµονεί ο κίνδυνος της αδυναµίας άρδευσης του Αρδευτικού 
έργου Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών, πολλών χιλιάδων στρεµµάτων, µε ότι αυτό 
συνεπάγεται για τις υποδοµές άρδευσης, την οικονοµία και την κοινωνία της περιοχής, 
εξαιτίας της ζηµιάς που προκλήθηκε στο Αντλιοστάσιο, η οποία ήταν έκτακτη και προέκυψε 
πρόσφατα από κλοπή και καταστροφή υλικών. Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, θα 
πρέπει άµεσα να γίνουν εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών, για την αποτροπή σοβαρού 
επικειµένου κινδύνου για τις υποδοµές και την λειτουργία του έργου και την καταστροφή των 
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καλλιεργητών της περιοχής. Επιπλέον, επειδή ο ΤΟΕΒ της περιοχής και ο ∆ήµος Φιλιατών 
δεν διαθέτει επαρκώς συγκροτηµένη Τεχνική Υπηρεσία για την εκτέλεση του έργου, αλλά 
ούτε και σχετική οικονοµική δυνατότητα, εγκρίθηκε η εκτέλεσή του µε µέριµνα και ευθύνη της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΤΟΕΒ Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτ. Μακεδονίας, η οποία θα συµµετέχει οικονοµικά 
στον προϋπολογισµό του έργου. Το έργο θα δηµοπρατηθεί µε προϋπολογισµό € 55.000,00 
µε ΦΠΑ, εκ των οποίων ποσό € 27.500,00 από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και ποσό € 27.500,00 από 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου. 

7. Την αριθµ. πρωτ. 2574/09-06-2011 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας), µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 
ποσού € 27.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 
2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου 
έτους 2010», για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών Αντλιοστασίων Υψηλής 
Ζώνης Σκάλας Φιλιατών», και ορίσθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου ως Προϊσταµένη Αρχή του 
ανωτέρω έργου και η ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία.   

8. Την αριθµ. 15/380/09-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος και η διακήρυξη της 
δηµοπρασίας του, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
για την εκτέλεση του έργου µε διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την αριθµ. 11/43/01&06-06-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου και τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/08, επειδή η εκτέλεσή του 
κρίνεται κατεπείγουσα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για ποσό € 27.500,00 και σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε ΚΑ 2010ΕΠ03000014 «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010», για ποσό € 
27.500,00 σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 2574/09-06-2011 απόφαση της Γενικής 
Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και βάσει της 
σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του ΤΟΕΒ Υψηλής 
Ζώνης Σκάλας Φιλιατών και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και 
µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται στη Σύµβαση αυτή. 

9. Το αριθµ. πρωτ. 42950/1212/30-06-2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 43095/1512/30-06-2011 στον φάκελο 6/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε., µε το οποίο υποβλήθηκαν τα από 16-06-2011 και 24-06-2011 Πρακτικά της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος σύµφωνα µε τα οποία: 

Α) Πρακτικό 1/16-06-2011: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην έναρξη της 
δηµοπρασίας και προσκάλεσε, µε τον κήρυκα, τους ενδιαφεροµένους να συµµετάσχουν στη 
δηµοπρασία εργολάβους  ∆ηµοσίων Έργων. Πριν από τη λήξη της επίδοσης των 
προσφορών, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας επικοινώνησε µε 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ζήτησε η Ε. ∆. να αναβάλλει την δηµοπρασία, λόγω του ότι η 
38216/1117/10-6-2011 Απόφαση Πρόσκλησης εργοληπτικών επιχειρήσεων για την υποβολή 
προσφορών για την δηµοπράτηση του έργου της επικεφαλίδας, έπρεπε να επαναληφθεί εις 
το ορθόν. Κατόπιν αυτών η Ε. ∆. προέβη στην Ανακοίνωση προς τους προσκεκληµένους 
εργολήπτες ότι η δηµοπρασία αναβάλλεται και ότι θα ειδοποιηθούν εκ νέου για την 
ηµεροµηνία επανάληψής της, ενώ δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. 

Α) Πρακτικό 2/24-06-2011: η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παρέλαβε και εξέτασε τις 
προσφορές σε ανοιχτή διαδικασία αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, 
το οποίο περιέλαβε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών και την καταγραφή των στοιχείων  αυτών στις οικείες 
στήλες του πίνακα. Στο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, όλοι οι 
συµµετέχοντες έγιναν δεκτοί. Στο στάδιο ελέγχου των οικονοµικών προσφορών, οι οποίες 
καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο σε πίνακα ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη 
της Ε. ∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της, η Επιτροπή έλεγξε την έγκυρη συµµετοχή 
των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 
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21 της διακήρυξης και το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08, σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και 
µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην 
Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των κατά νόµο µηχανοσήµων. 
Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων και η αριθµητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το 
σύνολο των διαγωνιζοµένων, διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους 
κρίθηκαν παραδεκτές και η  Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζοµένων. 
Το Πρακτικό αναρτήθηκε σε πίνακα της Υπηρεσίας, µε Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆. 
και κατόπιν παρέλευσης της προθεσµίας υποβολής ένστασης κατ’ αυτού, χωρίς να 
υποβληθεί καµία ένσταση, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε ο Λαµπρούσης Ιωάννης, 
Ηλ/γος-Μηχ/γος Μηχανικός  Ε∆Ε, µε ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης δύο (2%) µε προσφερόµενο 
ποσό  53.900  €  (µε Φ. Π. Α). Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κρίνει την προσφορά του κ. 
Λαµπρούση Ιωάννη συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ’ αυτόν.    

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/469/04-07-2011) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 24-06-2011 
δηµοπρασίας µε διαγωνισµό µεταξύ περιορισµένου αριθµού εργοληπτικών επιχειρήσεων, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών Αντλιοστασίων Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών» προϋπολογισµού 
€ 55.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, τις 
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και τους όρους της ∆ιακήρυξης, προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε ο Λαµπρούσης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Ε∆Ε, µε ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης δύο (2%) και προσφερόµενο ποσό € 53.900,00 µε ΦΠΑ. 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Λαµπρούση Ιωάννη, Ηλεκτρολόγο-
Μηχανολόγο Μηχανικό Ε∆Ε, µε ποσό σύµβασης € 53.900,00 µε ΦΠΑ, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη 
(2,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας.   

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο 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. 18/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-2011 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 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. 43284/2472/01-07-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
43417/1519/01-07-2011 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. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε τη δαπάνη που αναφέρεται 
στ. 5 της ανωτέρω εισήγησης και αφορά στην προµήθεια διευθυντικού καθίσµατος για τις 
ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, ποσού 2.527,75 € ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής εισηγήθηκε η δαπάνη να µειωθεί στο ποσό των € 1.000,00 µε ΦΠΑ. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/470/04-07-2011) 

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: 
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1. ∆απάνη ποσού € 1.500,00 για την προµήθεια υλικών καθαριότητας και ειδών υγιεινής, 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ:1231). 

2. ∆απάνη ποσού € 1.000,00 για την πληρωµή διαφόρων δηµοσιεύσεων (περιλήψεις 
διαγωνισµών, ανακοινώσεις κλπ), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(φορέας 072 ΚΑΕ: 0841). 

3. ∆απάνη ποσού € 2.931,70 για την προµήθεια 3.000 φακέλων αλληλογραφίας 
(διαστάσεων 11,4Χ22,9, 16,2Χ22,9 & 23,00Χ32,00) µε προπληρωµένο τέλος, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Θεσπρωτίας (φορέας 072 
ΚΑΕ: 0823). 

4. ∆απάνη ποσού € 29,52 για την διετή ανανέωση του ονόµατος χώρου (domain) 
thesprotia.gr της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ  0899). 

5. ∆απάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια ενός (1) διευθυντικού καθίσµατος, 
για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ: 1711).  

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

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. 18/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-
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 της µελέτης του έργου «Κατασκευή εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου στο Χ.Υ.Τ.Α. 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 
60.000,00 µε ΦΠΑ και της διακήρυξης της δηµοπρασίας του, µε τη διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων 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)} 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. πρωτ. 2894/29-06-2011 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω εισήγηση της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού), µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού € 
60.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2006ΕΠ01830166 «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας 
Ηπείρου», για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου στο 
Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και ορίσθηκε ως 
Προϊσταµένη Αρχή τη ∆/νση ∆ηµοσίων Έργων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη ∆.Ε.Κ.Ε. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

7. Την αριθµ. 18/459/04-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε µε η εκτέλεση του έργου του θέµατος, µε διενέργεια πρόχειρου 
διαγωνισµού, µε µελέτη, διακήρυξη και µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
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Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 44097/4113/04-07-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 44075/1538/04-07-2011 στον φάκελο 6/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση της µελέτης και της διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 
35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/471/04-07-2011) 

– Εγκρίνει τη µελέτη του έργου «Κατασκευή εξωτερικού πυροσβεστικού δικτύου στο Χ.Υ.Τ.Α. 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε 
ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2006ΕΠ01830166 «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
2894/29-06-2011 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας. 

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
18/459/04-07-2011 απόφαση της Ο.Ε., σηµειώνοντας ότι η διαφωνία του αφορά στην ουσία του 
θέµατος, δεδοµένου ότι η κατασκευή του ΧΥΤΑ στη συγκεκριµένη περιοχή, έχει προκαλέσει 
σοβαρές αντιδράσεις όχι µόνο των τοπικών Φορέων, αλλά και σηµαντικής µερίδας της τοπικής 
κοινωνίας, ενώ ζήτησε να συζητηθεί το θέµα στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

.............................................................................................................................................................  
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. 18/2011 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 
τέσσερις (04) του µηνός Ιουλίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 43512/1527/01-07-
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 λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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 µε αρ. 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 εισηγείται την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/472/04-07-2011) 

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

ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0899 
Λοιπές ειδικές 
αµοιβές 

80.000,00 140,00 

Τεχνικός έλεγχος του ΚΗΙ  1598 
αυτοκινήτου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας και ετήσια 
δαπάνη που αφορά προµήθεια 
περιοδικού της Ελληνικής Κτηνιατρικής 
Εταιρείας της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.  
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072.0845 

Κάθε είδους 
δαπάνες 
δηµοσίων 
σχέσεων 

70.000,00 307,00 

µετακίνηση – φιλοξενία δύο παιδιών 
από την πρώην Γιουγκοσλαβία, 
πρόγραµµα  το οποίο οργανώνει ο 
Ερυθρός Σταυρός. 

072.0832 
Ηλεκτρική 
ενέργεια  

80.000,00 2.406,62 

ηλεκτροδότηση των κόµβων Περάνθης 
στο έργο «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Άρτας 
Κοµµένου» της ∆/νσης Τεχνικών 
έργων. 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

50.000,00 285,30 
προµήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού 
του φωτοτυπικού µηχανήµατος της 
∆/νσης Ανάπτυξης. 

292.1214 
Προµήθεια 
απολυµαντικού 
υλικού 

1.500,00 150,00 

Προµήθεια  απολυµαντικών γαντιών 
και µελανών σήµανσης για το 
πρόγραµµα του Μελιταίου πυρετού  
του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής   

072.0879  Λοιπές αµοιβές 70.000,00 300,00 

µετεγκατάσταση του συστήµατος 
συναγερµού και πυρασφάλειας – 
πυρανίχνευσης του Γραφείου ΠΑΜ- 
ΠΣΕΑ.  

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού  

80.000,00 830,50 

Επισκευή –ανταλλακτικά υδραυλικών 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής, αποσυναρµολόγηση της 
σιδηροκατασκευής  του  Υπαρχείου 
«ΕΤΝΑ» και µεταφορά στην αποθήκη 
(ΚΕΓΕ) του Γραφείου ΠΑΜ- ΠΣΕΑ, 
εξάµηνη συντήρηση ανελκυστήρα  και 
του  φωτοτυπικού µηχανήµατος της 
∆/νσης Ανάπτυξης  

ΣΥΝΟΛΟ 431.500,00 4.419,42  

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