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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/10-08-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δέκα (10) του µηνός 
Αυγούστου του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη 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. 54723/1988/08-08-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το µέλος της Επιτροπής, 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. 
54723/1988/08-08-2011 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 04-08-2011 συνεδριάσεως. 
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2. Καθορισµός της τιµής διάθεσης τευχών δηµοπράτησης έργων της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆.Λιάπη ∆ήµου Ανατολικού 
Ζαγορίου » αναδόχου εταιρείας «Π.Χαλούλος-Β.Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2011. 

4. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια διακριτικών επιγραφών και τοποθέτηση αυτών στα 
οχήµατα-µηχανήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

5. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
50574/1475/25-07-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην Τ.Κ. Χαραυγής του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, για 
την προστασία του οικισµού από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 24, 25, 
26 και 27 Ιουλίου 2011. 

6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προµηθευτών 
(πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης), µε δικές του διαδικασίες. 

7. ∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο  της 27-09-2011, όπως και για κάθε µετ΄αναβολή δικάσιµο, 
για τη συζήτηση της από 29-11-2010 (αριθµ. καταθ. 9483/2010) αίτησης της εταιρείας «Ι. 
ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για τη µερική ακύρωση της αριθµ. πρωτ. 1900/30-09-2010 
απόφασης της Περιφέρειας Ηπείρου (∆/νση ∆ηµοσίων Έργων), µε την οποία ανακλήθηκε 
η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ». 

8. Έγκριση παράτασης της σύµβασης µίσθωσης κατά έξι (6) µήνες,  του ακινήτου ιδιοκτησίας 
των  1) Αικατερίνη θυγατέρα Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα πρώην σύζυγος Κων/νου 
Καίσαρη και 2) Αρετή θυγατέρα Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα, που βρίσκεται επί της οδού 
Ευροίας αρ. 1 στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης της ∆/νσης Β΄/θµιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. 

9. Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισµός και λιθορριπές προστασίας 
Λούρου ποταµού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 31.100,00 µε ΦΠΑ. 

11. Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς τµήµατος της 5ης 
επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς -Πέρδικας», προϋπολογισµού € 440.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Πρέβεζας «Οδός Φιλιππιάδας – Ρωµιάς – Ριζοβουνίου – Παππαδατών – Μελιανών», 
αναδόχου εταιρείας «Ρεµπής Παναγιώτης – Μπόκιας Γεώργιος & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-
09-2011. 

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

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. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  για ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Υποστήριξης για την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-
2013/Cyclo» προϋπολογισµού € 25.000,00  µε ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπών. 
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2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-11-2011. 

3. Έγκριση της µελέτης (οικονοµικά τεύχη) του 1ου Υποέργου µε τίτλο «Κατασκευή 
προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», προϋπολογισµού € 
21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου 
Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

4. Έγκριση δαπάνης για την σίτιση σαράντα (40) πυροσβεστών και εθελοντών, οι οποίοι 
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στον Τσαµαντά Φιλιατών  την 07-08-2011. 

5. Έγκριση δαπανών Α) για τον τεχνικό έλεγχο από το ΚΤΕΟ, των οχηµάτων KHY 3880 KHY 
9957 και KHI 9222 και Β) για την προµήθεια ελαστικών για το KHY 9918 όχηµα της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας.  

6. Έγκριση των αριθµ. 1/24-06-2011 και 2/27-06-2011 Πρακτικών (έλεγχος δικαιολογητικών) 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για το υποέργο 5 «Προµήθεια Κινητού Εξοπλισµού» του 
έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ και ∆)»,  προϋπολογισµού 1.000.000,00 € µε ΦΠΑ.. 

7. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Απόφαση επί της από 01-08-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
από 26-07-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Προστασία πρανών ποταµού Αράχθου στη θέση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 04-08-
2011 συνεδριάσεως.  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 

Καθορισµός της τιµής διάθεσης τευχών δηµοπράτησης έργων 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54320/5265/05-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 54424/1981/05-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι σύµφωνα µε την παρ.2.1 του άρθρου 2 των πρότυπων τευχών 
διακηρύξεων (τύπος Α και τύπος Β), τα οποία εγκρίθηκαν µε την αρ. ∆17α/05/116/ΦΝ 
437/30-09-2008 (ΦΕΚ Β΄2126/14-10-2008) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, για την 
παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής, εκτός αν αναλάβουν µε δαπάνη και επιµέλεια τους την αναπαραγωγή. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται τον καθορισµό της τιµής διάθεσης των τευχών 
δηµοπράτησης έργων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, ανάλογα µε το 
ύψος του προϋπολογισµού του έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε – 
και έγινε αποδεκτό από όλα τα µέλη της Επιτροπής – η τιµή διάθεσης των τευχών 
δηµοπράτησης έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, 
όπως εισηγείται η Υπηρεσία, να ισχύει και για τα έργα αρµοδιότητας των ∆/νσεων 
Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/614/10-08-2011) 

Καθορίζει την τιµή διάθεσης των τευχών δηµοπράτησης έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των ∆/νσεων Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, ανάλογα µε το ύψος 
του προϋπολογισµού του έργου ως εξής: 

1. Για έργα προϋπολογισµού ως 75.000 €  η διάθεση θα γίνεται δωρεάν. 

2. Για έργα προϋπολογισµού από 75.001 € ως 250.000 € προς 15 € η σειρά. 

3. Για έργα προϋπολογισµού από 250.001 € ως 500.000 € προς 20 € η σειρά. 

4. Για έργα προϋπολογισµού από 500.001 € ως 1.500.000 € προς 30 € η σειρά. 

5. Για έργα προϋπολογισµού από 1.500.001 € και άνω προς 50 € η σειρά. 

 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που σε κάποιο έργο προκύπτει αυξηµένο κόστος 
αναπαραγωγής σε σχέση µε τα παραπάνω ποσά, ειδικά λόγω των πολλών σχεδίων, η 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων, θα εισηγείται ανάλογα στη Οικονοµική Επιτροπή και αυτή θα 
αποφασίζει για την τιµή διάθεσης των τευχών δηµοπράτησης, χωρίς να δεσµεύεται από τον 
ως άνω περιορισµό ως προς το ανώτατο ύψος της τιµής διάθεσης. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆.Λιάπη ∆ήµου 
Ανατολικού Ζαγορίου » αναδόχου εταιρείας «Π.Χαλούλος-Β.Βαγενά Ο.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.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. 51601/4951/02-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54449/1982/05-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 27-07-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω της εξέλιξης 
σηµαντικού γεωλογικού φαινοµένου που συντελείται στη περιοχή και εν αναµονή 
εκτίµησης της κατάστασης από το Ι.Γ.Μ.Ε. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/615/10-08-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆.Λιάπη ∆ήµου Ανατολικού 
Ζαγορίου» αναδόχου εταιρείας «Π.Χαλούλος-Β.Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2011, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το 
σκεπτικό ότι το συγκεκριµένο έργο είχε χαρακτηρισθεί επείγον, και δηµοπρατήθηκε από τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, στο 
τέλος του έτους 2010, οπότε η εκτέλεσή του θα έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί. 
Αντιθέτως ζητείται παράταση µέχρι την 31-12-2011, γεγονός που απηχεί – όπως 
επανειληµµένα έχουν τονίσει – την κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης 
Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 δαπάνης για την προµήθεια διακριτικών επιγραφών και τοποθέτηση αυτών 
στα οχήµατα-µηχανήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
54429/1670/05-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54505/1983/05-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
προµήθεια διακριτικών επιγραφών και τοποθέτηση αυτών στα οχήµατα-µηχανήµατα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, σηµειώνοντας ότι η δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό 
των € 1.800,00 πλέον ΦΠΑ, για 30 οχήµατα-µηχανήµατα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/616/10-08-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.800,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 1699), για την προµήθεια διακριτικών 
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επιγραφών και τοποθέτηση αυτών στα οχήµατα-µηχανήµατα της Περιφερειακής Ενότητας 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 50574/1475/25-07-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην Τ.Κ. Χαραυγής του ∆ήµου Πωγωνίου 
Ιωαννίνων, για την προστασία του οικισµού από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην 
περιοχή στις 24, 25, 26 και 27 Ιουλίου 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 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 εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων 
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 50574/1475/25-07-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα 
οποία θα εργασθούν από την 24-07-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην 
Τ.Κ. Χαραυγής του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής 
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Υπηρεσίας, λόγω πυρκαγιάς, και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το 
είδος των µηχανηµάτων (D8 προωθητήρα) που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54625/1677/08-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54690/1986/08-08-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των σχετικών 
συµφωνητικών, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην Τ.Κ. Χαραυγής 
του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή 
στις 24, 25, 26 και 27 Ιουλίου 2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/617/10-08-2011) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, την 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, της εκτέλεσης εργασιών για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην Τ.Κ. Χαραυγής του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, 
κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη στην εισήγηση της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 50574/1475/25-07-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και 
λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 24, 25, 26 και 
27 Ιουλίου 2011 και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος των 
µηχανηµάτων που απαιτούνται – σύµφωνα µε το αίτηµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας – 
για τη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών. 
......................................................................................................................................................  
 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 
Παροχή εξουσιοδότησης στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, για την ανάδειξη 
προµηθευτών (πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης), µε δικές του διαδικασίες. 

 

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 Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
50983/3907/08-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54688/1985/08-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται να δοθεί εξουσιοδότηση στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, προκειµένου να προβεί στην ανάδειξη προµηθευτών 
(πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης), µε δικές του διαδικασίες, βάσει του συνηµµένου 
στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 21558/22-07-2011 εγγράφου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
και σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου (Συνεδρία 1191/14-07-
2011). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/618/10-08-2011) 
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Εξουσιοδοτεί το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 54688/1985/08-08-
2011 εγγράφου του και σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου 
(Συνεδρία 1191/14-07-2011), για τη διενέργεια από το ίδιο, όλων των διαδικασιών που 
προβλέπονται από τη Νοµοθεσία, για την ανάδειξη αναδόχου προµηθευτή πετρελαίου 
θέρµανσης και κίνησης, για τις ανάγκες του. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 

∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο  της 27-09-2011, όπως και για κάθε µετ΄αναβολή 
δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 29-11-2010 (αριθµ. καταθ. 9483/2010) αίτησης της 
εταιρείας «Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για τη µερική ακύρωση της αριθµ. πρωτ. 
1900/30-09-2010 απόφασης της Περιφέρειας Ηπείρου (∆/νση ∆ηµοσίων Έργων), µε 
την οποία ανακλήθηκε η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΕΛΛΩΝ».  

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 08-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54714/1987/08-
08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι κατόπιν της 
από 01-07-2011 µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και 
∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
3852/2010 το Τµήµα Προσωπικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας, µε το αριθµ. πρωτ. 30434/8554/02-08-11 έγγραφό του, διαβίβασε προς την 
Περιφέρεια Ηπείρου (για την πρώην ∆.Ε.Σ.Ε.), το αριθµ. πρωτ. ∆17γ/245/3/Φ8/14-07-
2011 έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων, µε το οποίο 
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διαβιβάζεται συνηµµένα η από 29-11-2010 (αριθµ. καταθ. 9483/2010) αίτηση της 
εταιρείας «Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, για 
τη µερική ακύρωση της αριθµ. πρωτ. 1900/30-09-2010 απόφασης της Περιφέρειας 
Ηπείρου (∆/νση ∆ηµοσίων Έργων), µε την οποία ανακλήθηκε η έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΕΛΛΩΝ», υπόθεση η οποία εκδικάζεται 
ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του ΣτΕ, την 27-09-2011.  

Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, 
της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου για την ως άνω υπόθεση, ώστε 
να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια 
είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/619/10-08-2011) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την ορισθείσα δικάσιµο της 27-09-2011 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 29-11-2010 (αριθµ. καταθ. 9483/2010) αίτησης 
της εταιρείας «Ι. ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», για τη µερική ακύρωση της αριθµ. πρωτ. 
1900/30-09-2010 απόφασης της Περιφέρειας Ηπείρου (∆/νση ∆ηµοσίων Έργων), µε την 
οποία ανακλήθηκε η έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας του έργου 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.∆. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΕΛΛΩΝ», ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, συµφωνούν µε την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ σχετικά µε την υπόθεση του 
θέµατος, σηµείωσαν όµως ότι για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις 
από άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως έχουν 
εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της 
Επιτροπής. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση παράτασης της σύµβασης µίσθωσης κατά έξι (6) µήνες,  του ακινήτου 
ιδιοκτησίας των  1) Αικατερίνη θυγατέρα Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα πρώην σύζυγος 
Κων/νου Καίσαρη και 2) Αρετή θυγατέρα Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα, που βρίσκεται 
επί της οδού Ευροίας αρ. 1 στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης της ∆/νσης 
Β΄/θµιας Εκπαίδευσης 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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.  

6. Την αριθµ. 8/26/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
µεταβίβασης της αρµοδιότητας µίσθωσης και εκµίσθωσης κινητών και ακινήτων, στην 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 53713/2906/03-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
53831/1967/04-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  στην οποία αναφέρεται 
ότι το ακίνητο που στεγάζει τη ∆/νση Β΄/θµιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, βρίσκεται στην 
Ηγουµενίτσα (Ευροίας 1), έχει τέσσερις ορόφους, συνολικό εµβαδόν 450 τ.µ. και διαθέτει 
ανελκυστήρα. Η αρχική σύµβαση υπεγράφη στις 29-09-2003 για πέντε (5) χρόνια µε ισχύ 
από 1/09/2003 έως 31/08/2008. Την 01-10-2010 έγινε παράταση της σύµβασης για δύο 
(2) χρόνια µε ισχύ από 1/09/2008 έως 31/08/2010 και στις 20-09-2010 δόθηκε παράταση 
της σύµβασης για ένα (1) ακόµη χρόνο µε ισχύ από 01/09/2010 έως 31/08/2011. Η 
Υπηρεσία επισηµαίνει την αναγκαιότητα παράτασης της σύµβασης για τους λόγους που 
αναφέρονται στο αρ. πρωτ. φ.21/2345/08-07-2011 έγγραφο της Β΄/θµιας Εκπαίδευσης 
Θεσπρωτίας (δηµιουργία προβληµάτων στην οµαλή λειτουργία της Υπηρεσίας, µεγάλο 
κόστος για πιθανή µεταστέγαση, αδυναµία εξεύρεσης κατάλληλου κτιρίου κλπ) και µέχρι 
οριστικής διευθέτησης του θέµατος της µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων  που αφορούν 
στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στους ∆ήµους, σύµφωνα µε την 
αριθµ. πρωτ. 13808/22-03-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλ. 
∆ιακυβέρνησης. Επιπλέον τονίζεται ότι το αρχικό µίσθωµα ήταν 3.300,00 € και έχει 
µειωθεί κατά 20% µε την από 20/09/2010 υπογραφείσα παράταση της σύµβασης, 
σύµφωνα  µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 2/32619/17-05-2010 επιστολή του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. Η Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της ισχύουσας 
σύµβασης, για τους ανωτέρω λόγους, µε ισχύ από την 1η Σεπτεµβρίου 2011 και λήξη την 
29η Φεβρουαρίου 2012 µε µηνιαίο µίσθωµα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ 
(2.640,00 €). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/620/10-08-2011) 

Εγκρίνει την παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά έξι (6) µήνες, ήτοι από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2011 µέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2012, του ακινήτου ιδιοκτησίας των: 1) 
Αικατερίνης θυγ. Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα πρώην συζύγου Κων/νου Καίσαρη και 2) Αρετής 
θυγ. Ηλία και Ανδρονίκης Σάρρα, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευροίας αρ. 1 στην 
Ηγουµενίτσα, συνολικής επιφάνειας 450 τ.µ. για τις ανάγκες στέγασης της ∆/νσης Β΄/θµιας 
Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα δύο χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ 
(2.640,00 €). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισµός κοίτης ρέµατος 
Καρυδά», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισµός κοίτης ρέµατος Καρυδά», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54791/2425/08-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54811/1990/08-08-2011 στον φάκελο 
8/2011εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη 
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δηµοπράτησης του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/621/10-08-2011) 

− Εγκρίνει τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Περιγραφικό Τιµολόγιο και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Καθαρισµός κοίτης 
ρέµατος Καρυδά», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, µε χρηµατοδότηση από 
πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 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, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 54791/2425/08-08-2011 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι 
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισµός και λιθορριπές 
προστασίας Λούρου ποταµού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 31.100,00 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. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισµός και λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού ∆ήµου Ζηρού», 
προϋπολογισµού € 31.100,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54793/2426/08-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54812/1991/08-08-2011 στον φάκελο 
8/2011εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη 
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δηµοπράτησης του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/622/10-08-2011) 

− Εγκρίνει τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Περιγραφικό Τιµολόγιο και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Καθαρισµός και 
λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 31.100,00 
µε ΦΠΑ, µε χρηµατοδότηση από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 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, για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 54793/2426/08-08-2011 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι 
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς τµήµατος της 
5ης επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς -Πέρδικας», προϋπολογισµού € 440.000,00 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. 

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Αποκατάσταση ζηµιών από κατολίσθηση πρανούς τµήµατος της 5ης επαρχιακής οδού 
µεταξύ Αγιάς -Πέρδικας», προϋπολογισµού € 440.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54639/2419/05-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54837/1992/08-08-2011 στον φάκελο 
8/2011εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης 
δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/623/10-08-2011) 

− Εγκρίνει τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από 
κατολίσθηση πρανούς τµήµατος της 5ης επαρχιακής οδού µεταξύ Αγιάς -Πέρδικας», 
προϋπολογισµού € 440.000,00 µε ΦΠΑ, µε χρηµατοδότηση από πιστώσεις του 
Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ν. 
Πρέβεζας έτους 2011. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας για τη διενέργεια του ανωτέρω 
διαγωνισµού, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
54639/2419/05-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Πρέβεζας «Οδός Φιλιππιάδας – Ρωµιάς – Ριζοβουνίου – Παππαδατών – 
Μελιανών», αναδόχου εταιρείας «Ρεµπής Παναγιώτης – Μπόκιας Γεώργιος & Σία 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 Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 54632/2418/05-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54853/1993/08-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 02-08-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την αποπεράτωση όλων 
των υπολοίπων εργασιών και το κλείσιµο του έργου, για τους λόγους που αναφέρει και 
ειδικότερα:  Λόγω ανάγκης τροποποίησης της µεθόδου αντιστήριξης του κατολισθαίνοντος 
πρανούς της οδού Παππαδατών – Μελιανών στη Χ.Θ. 0+100 αυτής , εγκρίθηκαν µε την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 44221/1987/11-07-2011 Απόφαση ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας ο 1ος Α.Π.Ε. 
τακτοποιητικός των εργασιών του έργου, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης (µε Φ.Π.Α) 



Α∆Α: 4ΑΜ67Λ9-ΡΦ0 

 - 25 - 

109.594, 25 € σε ισοζύγιο µε το συµβατικό ποσόν, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 
τροποποιηµένη µελέτη για τη σταθεροποίηση του κατολισθαίνοντος πρανούς στη Χ.Θ. 
0+100 της οδού Παππαδατών – Μελιανών. Οι εργασίες του έργου, λόγω της αλλαγής της 
µελέτης, καθυστέρησαν και δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός της 
ισχύουσας προθεσµίας,  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/624/10-08-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Οδός Φιλιππιάδας – Ρωµιάς – Ριζοβουνίου – Παππαδατών – Μελιανών», 
αναδόχου εταιρείας «Ρεµπής Παναγιώτης – Μπόκιας Γεώργιος & Σία 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
54838/1693/08-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 54873/1996/08-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για 
εργασίες συντήρησης – επισκευής και προµήθειας ανταλλακτικών, για τα µηχανήµατα και 
οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, επεσήµαναν το γεγονός ότι για µια ακόµη φορά η εισήγηση της 
Υπηρεσίας δεν είναι τεκµηριωµένη, δεδοµένου ότι δεν συνοδεύεται από τις σχετικές 
εκθέσεις της αρµόδιας τριµελούς Επιτροπής για την πιστοποίηση της βλάβης του 
οχήµατος (όταν υπάρχει) ή για την αναγκαιότητα προµήθειας ανταλλακτικών ή επισκευής 
αυτού, όπως επανειληµµένα έχουν οι ίδιοι ζητήσει κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων της 
Ο.Ε. και ιδιαίτερα όταν το ύψος της απαιτούµενης δαπάνης ανέρχεται σε µεγάλο ποσό. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/625/10-08-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, ΚΑΕ 
1329,1321,0861 & 0869 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων): 

 
Α/Α 

ΑΡΙΘ. 
ΜΗΧ/ΤΟΣ-
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Κ.Α.Ε. 

1 5216 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ρουλεµάν - τσιµούχες 700,00 1329 

2  
ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

επισκευή µετρητού 180,00 1329 

3 93718 ΦΟΡΤΗΓΟ βάση υαλοκαθαριστήρα - γενικό σερβις 1.300,00 1329 

4 93718 ΦΟΡΤΗΓΟ εργασία για υαλοκαθαριστήρα 350,00 869 

5 5177 ΦΟΡΤΩΤΗΣ µπαταρίες -µίζα-καλωδιώσεις 1350,00 1329 

6 5202 ΦΟΡΤΩΤΗΣ δυναµό 320,00 869 

7 5205 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
επισκευή βαλβίδων κίνησης-µπουκάλα 
υδραυλική 

990,00 861 

8 5177 ΦΟΡΤΩΤΗΣ επισκευή κλακέτας 685,00 869 

9 3465 ΦΟΡΤΗΓΟ Υαλοκαθ. - καλοριφέρ 785,00 1329 

10 5164 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ηλεκτρόδια- ασετιλίνη-οξυγόνο 456,00 1329 

11 9094 ΦΟΡΤΗΓΟ µπιλιοδόχος ηµιαξόνιου 1.400,00 1329 

12 9094 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ εργασία µπιλιοδόχου ηµιαξόνιου 550,00 869 

13 5165 ΦΟΡΤΩΤΗΣ Ακρολεπίδα – µαρκούτσια - µπουκάλες 2.530,00 1329 

14 5203 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΗΣ επισκευή µαχαιριού-ακρολεπίδα 1.326,00 1329 

15 7891 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ σασµάν-επισκευή 758,00 861 

16 5464 Υ∆ΡΟΦΟΡΑ λάστιχο 3' βάνες - ακροφύσια 890,00 1321 

17 9095 ΦΟΡΤΗΓΟ επισκευή φρένων 250,00 861 

18 5191 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ υλικά ηλεκτρονικής πλακέτας 650,00 1329 

19 6662 ΦΟΡΤΗΓΟ επισκευή καθίσµατος 350,00 861 

   ΣΥΝΟΛΟ 15.820,00  

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα 
(10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού  για ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης 
για την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo» 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπών. 

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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο CYCLO «Ποδηλατικές πόλεις – 
Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα µεταφορά και τουριστική ανάπτυξη», µε συνολικό προϋπολογισµό 
€ 50.000,00 και πίστωση για το έτος 2011, € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 54794/329/08-08-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55046/1997/09-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράµµατος MED και 
ειδικότερα στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2011 της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας έχει ενταχθεί 
από τις 4/7/2011 έργο µε τίτλο CYCLO «Ποδηλατικές πόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα 
µεταφορά και τουριστική ανάπτυξη» (“Cycling cities – Local Opportunities for Sustainable Mobility 
and Tourism Development”). Στο πρόγραµµα η Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει 
ως απλός εταίρος µε συνολικό προϋπολογισµό 50.000 €. Επικεφαλής εταίρος του προγράµµατος 
είναι ο ∆ήµος του Chiaravalle (Ιταλία) ενώ εταίρος του έργου από την Ελλάδα είναι και ο ∆ήµος 
Ιωαννιτών. Το έργο “CYCLO” αποτελεί τη συνεργασία 10 αρχών, φορέων και δηµόσιων 
οργανισµών που εργάζονται από κοινού και επικεντρώνονται στην απογραφή εµπειριών 
αειφόρου κινητικότητας µέσω εφαρµογών Χρήσης Ποδηλάτων σε µικρά και µεσαία Αστικά 
Συστήµατα στην περιοχή της Μεσογείου. Επίσης συµµετέχουν στην διάδοση µιας φιλοσοφίας 
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αειφόρου και φιλικής προς το περιβάλλον οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Το Έργο 
CYCLO προωθεί µια ενεργητική συµµετοχή κάθε περιοχής στη στρατηγική του έργου, να 
µετατρέψει µερικές πόλεις που ευνοούν τη χρήση ποδήλατου σε «Προσβάσιµα Συστήµατα» µε 
την εφαρµογή Πιλοτικών Προγραµµάτων και Ενεργειών Ευαισθητοποίησης για την προώθηση 
χρήσης ποδήλατων. Η Υπηρεσία, για την έγκαιρη και καλύτερη υλοποίηση και παρακολούθηση 
του ανωτέρου έργου, εισηγείται την πρόσληψη ενός έµπειρου εξωτερικού συνεργάτη, όπως 
εξάλλου συγκεκριµένα προβλέπεται από το πρόγραµµα, µε προϋπολογισµό 25.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στη συνέχεια, προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 
για την ανάθεση της προτεινόµενης παροχής υπηρεσίας του θέµατος εισηγείται την κατάρτιση 
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού επιλογής αναδόχου, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην 
εισήγηση Σχέδιο και µε όρους, όπως αυτοί συντάχθηκαν από την Υπηρεσία. Επιπλέον, για την 
υλοποίηση του ανωτέρω έργου, εισηγείται τη συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών ∆ιενέργειας 
του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των προσφορών και Παραλαβής, από τους προτεινόµενους 
υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους αναπληρωτές τους. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/626/10-08-2011) 

A. Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη Εξωτερικού 
Συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για 
την Υλοποίηση ∆ράσεων και Παραδοτέων του έργου Med 2007-2013/Cyclo» προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 
54794/329/08-08-2011, εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Σηµειώνεται ότι ο ως άνω διαγωνισµός, διενεργείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος MED και ειδικότερα του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
τίτλο «CYCLO “Ποδηλατικές πόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα µεταφορά και τουριστική 
ανάπτυξη”», µε συνολικό προϋπολογισµό € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

B. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του ανωτέρω διαγωνισµού, 
καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του έργου και ορίζει τα µέλη αυτών, 
υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

Ι) Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών 

1. Γεωργίου Χαρίλαος ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον Ακρίβο Κωνσταντίνο 

2. Μπάκος Γρηγόριος, µέλος, µε αναπληρωτή τον Σιούτη Σπυρίδωνα 

3. Παππάς Απόστολος, µέλος, µε αναπληρωτή την Ζαµπέλη ∆ωροθέα 

ΙΙ) Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου  

1. Νάσης Φρίξος, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή την Λάζαρη Αναστασία  

2 Χαρµαντά Αγγελική, µέλος, µε αναπληρωτή την Κωσταντινίδου Στεφανία  

3 Κιτσαντάς Αθανάσιος, µέλος, µε αναπληρωτή την Ψαλίδα Μαρία 
.......................................................................…….......................................……………………………........ 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 

       7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» 
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-11-2011. 

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. 54699/5309/09-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55206/2017/09-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 08-08-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω του ότι εκκρεµούν 
εργασίες καθαρισµού και στερεώσεις των Αγιογραφιών και του εσωτερικού της Μονής, για 
τις οποίες έχει εγκριθεί η µελέτη και έχει οριστεί από τον εργολάβο συντηρητής. Οι 
εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια των επόµενων τριών µηνών, ενώ 
µέχρι σήµερα έχει εκτελεσθεί ποσοστό 80% του φυσικού αντικειµένου του έργου.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/627/10-08-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου 
Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-11-2011, 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 της µελέτης (οικονοµικά τεύχη) του 1ου Υποέργου µε τίτλο «Κατασκευή 
προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», 
προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου 
Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

 
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. Τις αριθµ. πρωτ. ∆Υ8/Γ.Π./ΟΙΚ39008/19-3-2007, ∆Υ8/Β/Γ.Π./149955/21-11-2008, 
∆Υ8/Β/Γ.Π./76168/10-6-2009 και ∆Υ8/Β/Γ.Π./123381/10-9-2009 αποφάσεις του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Έγκριση Ρυθµιστικής Μελέτης 
Ανάπτυξης του ΠΓΝΙ», Έγκριση της προµελέτης – οριστικής µελέτης του έργου 
«Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)», Έγκριση της µελέτης εφαρµογής και των τευχών 
δηµοπράτησης του ως άνω έργου και Οριστική παραλαβή της µελέτης του έργου 
αντίστοιχα. 
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7. Την αριθµ. 11/21-3-2011 (θ. 17) Απόφαση του ∆.Σ. του ΠΓΝΙ «Υλοποίηση του έργου µε 
τίτλο «Κατασκευή Προσθήκης Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο 
Π.Γ.Ν.Ι.» από την Περιφέρεια Ηπείρου» 

8. Την αριθµ. πρωτ. ∆Υ8α/Γ.Π.93042/26-8-2009 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί Ορισµού αποφαινοµένων οργάνων για την εκτέλεση του 
έργου «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων». 

9. Την αριθµ. 10/35/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την 
υλοποίηση του παραπάνω έργου µε ∆ικαιούχο την ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την από 01-07-2011 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), για την υλοποίηση του 
παραπάνω έργου.  

11. Την αριθ. 2604/11-07-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εντάχθηκε το 
έργο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» µε κωδικό 
MIS 341290 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος». 

12. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 55235/5386/09-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 55258/2018/09-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση της µελέτης (οικονοµικά τεύχη) του έργου του θέµατος, όπως 
συντάχθηκαν από την Υπηρεσία. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/628/10-08-2011) 

Εγκρίνει τη µελέτη (οικονοµικά τεύχη) του 1ου Υποέργου µε τίτλο «Κατασκευή προσθήκης 
πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», προϋπολογισµού € 21.233.000,00 
µε ΦΠΑ, του έργου που είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου 
Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 δαπάνης για την σίτιση σαράντα (40) πυροσβεστών και εθελοντών, οι οποίοι 
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στον Τσαµαντά Φιλιατών  την 07-08-2011. 
 

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 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. 55280/2958/09-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55327/2019/09-
08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού € 375,00 για την σίτιση σαράντα (40) πυροσβεστών και εθελοντών, οι 
οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την κατάσβεση της πρόσφατης πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στον Τσαµαντά Φιλιατών  την 07-08-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/629/10-08-2011) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 375,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την σίτιση (νερό, σάντουιτς, αναψυκτικά κλπ) σαράντα (40) πυροσβεστών 
και εθελοντών, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την κατάσβεση της πρόσφατης 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον Τσαµαντά Φιλιατών  την 07-08-2011. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 δαπανών Α) για τον τεχνικό έλεγχο από το ΚΤΕΟ, των οχηµάτων KHY 3880 
KHY 9957 και KHI 9222 και Β) για την προµήθεια ελαστικών για το KHY 9918 όχηµα 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
55418/1734//10-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55490/2021/10-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών που 
αφορούν Α)τον τεχνικό έλεγχο από το ΚΤΕΟ, των οχηµάτων KHY 3880 KHY 9957 και KHI 
9222 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Β) την προµήθεια ελαστικών για το KHY 9918 όχηµα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/630/10-08-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα  072 ΚΑΕ 1321 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ήτοι: 
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Α) δαπάνη ποσού 200,00 € µε ΦΠΑ, για τον τεχνικό έλεγχο από το ΚΤΕΟ, των οχηµάτων 
KHY 3880 KHY 9957 και KHI 9222 της Π.Ε. Θεσπρωτίας και  

Β) δαπάνη ποσού 2.500,00 € µε ΦΠΑ, για την προµήθεια ελαστικών 225/13 (τεµαχ. 4 + 1) για 
το KHY 9918 όχηµα της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
.......................................................................…….......................................……......... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 των αριθµ. 1ο/24-06-2011 και 2ο/27-06-2011 Πρακτικών (έλεγχος 
δικαιολογητικών) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για το υποέργο 5 «Προµήθεια 
Κινητού Εξοπλισµού» του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ και ∆)», προϋπολογισµού 
1.000.000,00 € 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 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 µε αρ. πρωτ. 184187/09-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.ΚΑ. περί 
ένταξης της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013», η οποία περιλαµβάνει το υποέργο 5 «Προµήθεια κινητού 
εξοπλισµού». 

7. Την µε αρ. πρωτ. 167907/26-04-2011 απόφαση µε την οποία έγινε η προέγκριση 
δηµοπράτησης του υποέργου 5 από την ∆ιαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ. 

8. Την µε αρ. 837/02-05-2011 απόφαση της ∆.∆.Ε.Η. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη και η 
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προκήρυξη για το υποέργο 5: «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)». 

9. Την µε αρ. 838/02-05-2011 Απόφαση µε την οποία προκηρύχθηκε ο ανοικτός 
∆ιαγωνισµός για την προµήθεια του θέµατος, την µε αρ. 839/02-05-2011 Περίληψη 
Προκήρυξης που στάλθηκε στην Ε.Ε., την µε αρ. 840/02-05-2011 Περίληψη ∆ιακήρυξης 
που στάλθηκε στον Ελληνικό Τύπο και σε διάφορους φορείς και την µε αρ. 841/02-05-
2011 απόφαση της ∆.∆.Ε.Η./Α.∆.Η.-∆.Μ., µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της προµήθειας του θέµατος, η οποία και διεξήγαγε τον 
διαγωνισµό  την 24-06-2011. 

10. Τα αριθµ. 1ο/24-06-2011 και 2ο/27-06-2011 Πρακτικά της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
του θέµατος, σύµφωνα µε τα οποία: 
Πρακτικό 1ο/24-06-2011: η Επιτροπή, παρουσία παρευρισκόµενων υποψηφίων 
αναδόχων προµηθευτών, προέβη στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών που 
είχαν κατατεθεί (αποσφράγιση των κυρίων φακέλων των δικαιολογητικών, των φακέλων 
των τεχνικών προσφορών, µονογράφηση όλων των δικαιολογητικών, των τεχνικών και 
οικονοµικών προσφορών) και κατέγραψε τις προσφορές σύµφωνα µε τις ζητούµενες 
Οµάδες, σε σχετικό πίνακα. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην πλήρη 
καταγραφή και έλεγχο όλων των δικαιολογητικών των εταιρειών ανά Οµάδα, σύµφωνα µε 
τον συνηµµένο στο Πρακτικό πίνακα, και αποφάσισε τη συνέχιση του πλήρη ελέγχου των 
δικαιολογητικών την 27-06-2011. 
Πρακτικό 2ο/27-06-2011: η Επιτροπή προέβη στον πλήρη και λεπτοµερειακό έλεγχο 
όλων των δικαιολογητικών των υποβαλλόµενων προσφορών ελέγχοντας την ορθότητα 
και πληρότητα αυτών και αναφέρει επί λέξη τα εξής: 
«Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν τα εξής: 
1) Η προσφορά της εταιρείας ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. (ΟΜΑ∆Α Α’) αποκλείεται της περαιτέρω 

διαδικασίας του διαγωνισµού γιατί η Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 9.2.1 παρ. 8 της Προκήρυξης 
έχει ηµεροµηνία υπογραφής την 24-06-2011, δηλαδή ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Η προσφορά 
όµως αυτή προσκοµίστηκε στην Υπηρεσία µας την 23-06-2011 και παραδόθηκε στην Γενική 
Ταχυδροµική την 22-06-2011. Η ηµεροµηνία αυτή (δηλ. 22-06-2011) έπρεπε να γράφεται στην 
Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

2) Η προσφορά της εταιρείας ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (µόνο για την ΟΜΑ∆Α Β’) αποκλείεται της περαιτέρω 
διαδικασίας του διαγωνισµού γιατί αναφέρει στα δικαιολογητικά ότι ο Συµπιεστής Απορριµµάτων 
θα παραδοθεί σε ενενήντα (90) ηµέρες και όχι έως εξήντα (60) ηµέρες που αναφέρει η 
προκήρυξη. Το παραπάνω είναι όρος απαράβατος της Προκήρυξης και επισύρει ποινή 
αποκλεισµού. Επίσης στις προδιαγραφές (Αντίγραφο) περιγράφει Ερπυστριοφόρο Φορτωτή και 
όχι Συµπιεστή Απορριµµάτων. 

3) Οι προσφορές των εταιρειών (ΟΜΑ∆Α ∆’) α) ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., β) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
ΑΕΒΕΑ και γ) MERCEDES – BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ αποκλείονται γιατί στην Προκήρυξη (άρθρο 
9.2. Σηµείωση) γράφεται «η ανωτέρω ∆ήλωση πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς ανεξάρτητα µε την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής που µπορεί να είναι και 
προγενέστερη………..». Καθορίζεται δηλαδή σαφώς πως θα είναι υπογεγραµµένη η παραπάνω 
∆ήλωση. 
Από τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1, 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/07, 10 παρ. 3 του Ν. 2690/99 
συνάγεται ότι όταν ο συµµετέχων σε διαγωνισµό στέλνει την προσφορά του ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή τότε ως ηµεροµηνία υποβολής της νοείται η της κατάθεσής της στην 
ταχυδροµική υπηρεσία, οπότε κατά την ∆ιακήρυξη την ηµεροµηνία αυτή πρέπει να φέρει η 
σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση εφόσον µέχρι τότε πρέπει να δηλώνεται η έλλειψη καταδίκης κ.λπ. 
Η ηµεροµηνία δε αυτή από τη φύση της είναι ουσιώδες στοιχείο της Υπεύθυνης ∆ήλωσης που δεν 
αναπληρώνεται από άλλα στοιχεία όπως την ηµεροµηνία θεώρησης του βεβαιούντος το γνήσιο 
της υπογραφής, η οποία όµως σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές ταχυδροµικά πρέπει να 
συµπίπτει και µε την ηµεροµηνία παράδοσης της προσφοράς στην υπηρεσία µεταφοράς. 
Οι παραπάνω εταιρείες παραδεκτώς απέστειλαν προσφορά µε ιδιωτικό ταχυδροµείο   στις 21-06-
2011 και στις 22-06-2011 (2) όπως φαίνεται και στα δικαιολογητικά του 1ου πρακτικού. 
Παραπέρα όµως η υποβληθείσα απ’ αυτές Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν φέρει ηµεροµηνία 21-06-2011 
και 22-06-2011 αλλά 24-06-2011. Κατά συνέπεια οι υποβαλλόµενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του 
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άρθρου 9.2.1 παρ. β της προκήρυξης έχουν ηµεροµηνία υπογραφής την 24-06-2011, δηλαδή 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Οι προσφορές προσκοµίστηκαν στην Υπηρεσία την 22-06-2011 και 
23-06-2011 αντιστοίχως για κάθε εταιρεία. Η ηµεροµηνία παράδοσης στις Courier έπρεπε να 
γράφεται στην παραπάνω Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
Επειδή οι περισσότερες εταιρείες αποκλείστηκαν για τον ίδιο λόγο (Υπεύθυνη ∆ήλωση 
συµµετοχής άρθρο 9.2.1 παρ. β της προκήρυξης) αναφέρουµε τα εξής: 
Στο άρθρο 9.2 (δικαιολογητικά συµµετοχής) της Προκήρυξης ζητείται – επί ποινή αποκλεισµού – 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα δηλώνεται: 
Ι Στοιχεία διαγωνισµού 
ΙΙ ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 

- ∆εν έχω καταδικαστεί……………………………… 
Υπεύθυνες δηλώσεις οι οποίες φέρουν ηµεροµηνία υπογραφής µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 
υποβολής της προσφοράς είναι οπωσδήποτε ανακριβείς. 
Το περιεχόµενο αυτής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την ηµεροµηνία 
υπογραφής αυτής της δήλωσης. 
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται στις επόµενες φάσεις του διαγωνισµού 
να συνεχίσουν οι εταιρείες: 

1. ΟΜΑ∆Α Α’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΌΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 

2. ΟΜΑ∆Α Β’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
Α) BOMAG HELLAS – Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
Β) HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

3. ΟΜΑ∆Α Γ’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. 

4. ΟΜΑ∆Α ∆’: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
Α) Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Β) HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  

11. Την αριθµ. πρωτ. 1309/08-08-2011 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία αναρµοδίως εξεδόθη. 

12. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και λαµβάνοντας υπόψη 
τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» και 
την από 01-07-2011 άσκηση των αρµοδιοτήτων των πρώην Κρατικών Περιφερειών από 
τις Περιφέρειες, βάσει και της αρ. 35/2011 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλ/κής ∆ιακυβέρνησης µε την οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων που εκτελούνταν από τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε 
εξέλιξη. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/631/10-08-2011) 

Α. Εγκρίνει τα αριθµ. 1ο/24-06-2011 και 2ο/27-06-2011 Πρακτικά της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για το υποέργο 5 «Προµήθεια Κινητού Εξοπλισµού» του έργου «Κατασκευή 
ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ 
και ∆)», προϋπολογισµού 1.000.000,00 € µε ΦΠΑ,  µε τα οποία η Επιτροπή προέβη στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών των προσφορών που κατατέθηκαν στον ως άνω ∆ιαγωνισµό, 
κατά το µέρος που αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, η προσφορά 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (µόνο για την ΟΜΑ∆Α Β’: Προµήθεια ενός 
Συµπιεστή Απορριµµάτων), επειδή αναφέρει στα δικαιολογητικά της ότι ο χρόνος παράδοσης 
του µηχανήµατος αυτού θα είναι ενενήντα (90) ηµέρες ενώ η διακήρυξη αναφέρει ότι επί ποινή 
αποκλεισµού ο χρόνος παράδοσης για το µηχάνηµα θα είναι έως εξήντα (60) ηµέρες, ενώ 
επιπλέον στις προδιαγραφές (Αντίγραφο) περιγράφει Ερπυστριοφόρο Φορτωτή και όχι 
Συµπιεστή Απορριµµάτων. 

Κατά τα λοιπά,   

Β. Κάνει αποδεκτές στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, τις προσφορές των 
εταιρειών: α) ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε., β) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕΑ και γ) MERCEDES – BENZ 
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ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ που αφορούν στην ΟΜΑ∆Α ∆: Προµήθεια ενός (1) Φορτηγού αυτοκινήτου και (δ 
της εταιρείας ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. (που αφορά στην ΟΜΑ∆Α Α: προµήθεια ενός (1) 
ερπυστριοφόρου φορτωτή), των οποίων οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 9.2.1 παρ. 8 της 
Προκήρυξης, που υπέβαλαν µε τον φάκελο των προσφορών τους, οι οποίοι παρελήφθησαν 
από την Υπηρεσία την 22-6-2011 (α), 23-6-2011 (β, γ, και δ), έχουν ηµεροµηνία υπογραφής 
την 24-06-2011, δηλαδή την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθώς από τα στοιχεία 
του φακέλου του διαγωνισµού συνάγεται ότι από προφανή παραδροµή οι υπεύθυνες 
δηλώσεις που υπέβαλαν οι ανωτέρω συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, φέρουν ηµεροµηνία 
µεταγενέστερη της υποβολής της προσφοράς τους, η οποία σε κάθε περίπτωση συµπίπτει µε 
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Τούτο δεν µπορεί να έχει ως συνέπεια τον 
αποκλεισµό τους από τον διαγωνισµό (Σ.τ.Ε. 2017/2010 και Ε.Α 150/2011), επειδή στην 
περίπτωση αυτή µπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι οι διαγωνιζόµενοι, που, άλλωστε, δεν 
παραβιάζουν κατ` ουσίαν τον σχετικό όρο της προκήρυξης, υπέπεσαν στην παραδροµή 
συγχέοντας την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους µε την ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού.  

Κατόπιν των ανωτέρω και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών 
των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισµό για το υποέργο 5 «Προµήθεια 
Κινητού Εξοπλισµού» του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ και ∆)», προϋπολογισµού 1.000.000,00 
€ µε ΦΠΑ,  γίνονται αποδεκτές στις επόµενες φάσεις του διαγωνισµού, οι κάτωθι εταιρείες: 

1. ΟΜΑ∆Α Α’: Προµήθεια ενός (1) ερπυστριοφόρου φορτωτή 

Α) «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» και Β) «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» 

2. ΟΜΑ∆Α Β’: Προµήθεια ενός (1) συµπιεστή απορριµµάτων 

Α) «BOMAG HELLAS – Ο∆ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» και Β) «HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» 

3. ΟΜΑ∆Α Γ’: Προµήθεια ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα φορτωτή 

«ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» 

4. ΟΜΑ∆Α ∆’: Προµήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου 

Α) «Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», Β) «HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ», 
Γ) «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.», ∆) «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕΑ» και Ε) «MERCEDES – BENZ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ».  

.......................................................................…….......................................……......... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 

       7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα (10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6893/10-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
55526/2023/10-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού: Τρείς χιλιάδες (3.000)  
φιαλίδια αιµοληψίας venoject κενού αέρος 10ml και ισάριθµες βελόνες αιµοληψίας 
διαµέτρου 1,2 Χ 38mm (18G 1.5’’), Πενήντα (50) κουτιά / 100 ζεύγη γάντια Latex “20 
large, 20 medium, 10 small’’), για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων . 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/632/10-08-2011) 
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Εγκρίνει, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, την προµήθεια του κάτωθι κτηνιατρικού υλικού, συνολικής 
δαπάνης € 1.400,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 1214 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων): 

1. Τρείς χιλιάδες (3.000) φιαλίδια αιµοληψίας venoject κενού αέρος 10ml και ισάριθµες 
βελόνες αιµοληψίας διαµέτρου 1,2 Χ 38mm (18G 1,5’’) 

2.  Πενήντα (50) κουτιά / 100 ζεύγη γάντια Latex (20 large, 20 medium, 10 small). 
.......................................................................…….......................................……......... 

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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 

             7. Κασσής Μιχαήλ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2011 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 δέκα 
(10) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 54723/1988/08-08-2011 
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ 

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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Απόφαση επί της από 01-08-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-07-2011 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προστασία πρανών ποταµού 
Αράχθου στη θέση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας», προϋπολογισµού € 300.000,00 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. 

6. Την αριθµ. 1861/28-04-2011 απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε συνολική πίστωση € 30.000,00 σε βάρος της Πράξης µε ΚΑ 
2010ΕΠ03000014 της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, για την εκτέλεση του έργου «Προστασία πρανών 
ποταµού Αράχθου στη θέση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας». 

7. Την αριθµ. 20/525/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα της είτε όχι, για το έτος 
2011, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 και η οποία διεξήγαγε τον διαγωνισµό του 
θέµατος, κατόπιν της από 01-07-2011 µεταβίβασης των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων 
Έργων και ∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 3852/2010. 

8. Το από 26-07-2010 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 
52688/5093/10-08-2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55703/2024/10-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα 
µε το οποίο, η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό 
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κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, ανέδειξε µειοδότη τον Αριστείδη 
Τζουµάκα, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 85.365,86 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 65,00%.   

9. Την από 01-08-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ 
Ο.Ε.», κατά του ως άνω, από 26-07-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού (αντίγραφο 
συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 52688/5093/10-08-2011 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), µε την 
οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ’ αυτή, ζητά την ακύρωση της συµµετοχής στον 
διαγωνισµό, των εργοληπτικών επιχειρήσεων: 1) «ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», 
που ανακηρύχθηκε προσωρινός µειοδότης και 2) «ΚΑΠΑ – ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ». 

10. Την από 10-08-2011 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 52688/5093/10-08-2011 έγγραφο της 
∆.Τ.Ε./Π.Η.), σύµφωνα µε την οποία, κρίνοντας εξεταστέα την εµπροθέσµως υποβληθείσα ένσταση 
της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, εισηγείται την απόρριψη της υπό κρίση ένστασης σε όλα της τα 
σηµεία, και την παραµονή του Αριστείδη Τζουµάκα, ως µειοδότη. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε να 
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να ζητηθεί 
γνωµοδότηση του δικηγόρου µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριου Στάθη, επί των θεµάτων που 
τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη 
επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/633/10-08-2011) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 01-08-2011 ένστασης της εργοληπτικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 26-07-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Προστασία πρανών ποταµού Αράχθου στη θέση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ και  

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης (το από 26-07-2010 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, την από 01-08-2011 υποβληθείσα ένσταση µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα, την 
από 10-08-2011 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, µε τα συνηµµένα σ’ αυτή 
έγγραφα), στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. 
∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, 
ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί 
στο έργο της για τη λήψη απόφασης.  

.................................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
      

2. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  

3. Κατέρης Ιωάννης, 
 
4. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


