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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/01-09-2011 

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

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 

3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 

4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 

7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
60025/2192/30-08-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
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 10-08-2011 συνεδριάσεως. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ , 
µέχρι την 04-06-2012. 

3. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για το έργο του ∆ήµου Πωγωνίου µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου 
αντιστήριξης στην 48η επαρχιακή οδό στον οικισµό Βριστόβου προς οικισµό Κάτω Λάβδανης». 
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4. Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου, 
έτους 2011. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη Ε∆Ε , µέχρι 
την 30-10-2011. 

6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και 
αποκατάσταση ζηµιών σε διάφορα σηµεία του επαρχιακού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου 
Βασίλειου Χριστιά. 

7. Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια από το Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / σήµανσης κορυφών των νέων τεµαχίων και η 
υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων (στους ιδιοκτήτες) για τη διενέργεια του «Αναδασµού 
Πολιτσές Χρυσοβίτσας». 

8. Έγκριση δαπάνης ποσού € 1.200,00 για την κάλυψη της µεταφοράς, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Λουτροθεραπείας ηλικιωµένων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Λουτράκι Αριδαίας από 1 µέχρι 10 Οκτωβρίου2011.  

9. Έγκριση µετάβασης και σχετικές δαπάνες, των Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
στα Ιωάννινα κατά το διάστηµα 25-26/08/2011, προκειµένου να παραστούν α) σε σύσκεψη στο 
γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 25-08-2011 µε θέµα «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα» και β) 
σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 26-08-2011.  

10. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 02-08-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση αναχώµατος 
ποταµού Λούρου στη θέση «ΘΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

11. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 02-08-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Καθαρισµός κοίτης 
χειµάρρου Ζούτου και αποστραγγιστικής τάφρου Λιµίνης», προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 09-08-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εκβάθυνση αυλέµονα 
Αίβαρου και τάφρου Αίβαρου Αγ. Ονουφρίου ιχθ. Λογαρού», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

13. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 11-08-2011 επαναληπτικής  δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «∆ιάνοιξη 
αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόµυλου Κρυονερίου», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο 
«Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 80.441,33 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 €. 

15. Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του επαρχιακού 
και βασικού οδικού δικτυού της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών Αντλιοστασίων Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών», αναδόχου 
Λαµπρούση Ιωάννη Ε∆Ε, µέχρι την 28-09-2011. 

17. Έγκριση των αριθµ. Ι/09-08-2011 (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/11-08-
2011 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του πρόχειρου  
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό 
ψεκασµό ελαιοδέντρων  στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 
2011 στο Ν. Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

18. Έγκριση δαπάνης ποσού € 41.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο 
όνοµα της Μαίρης Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειµένου να καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το 
δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου  2011. 
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19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην  επαρχιακή οδό  Χαροκόπι – Γέφυρα Τσιµόβου» 
αναδόχου Βασίλειου Χριστιά  Ε.∆.Ε, µέχρι την 30-11-2011. 

20. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών) του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «βελτίωση οδού ∆όλιανη προς 41η Επαρχιακή οδό», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά. 

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

22. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην Τ.Κ. 
Χαραυγής του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι 
δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 50574/1475/25-07-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων και της αριθ. 23/617/06-08-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

23. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
55917/1773/11-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου, λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή, την 10-08-2011. 

24. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
57554/1855/19-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
στην περιοχή, την 18-08-2011. 

25. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
58712/1871/25-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου, λόγω 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή, την 24-08-2011. 

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

27. Έγκριση δαπάνης ποσού € 450,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
προκειµένου να πληρωθούν τα έξοδα προµήθειας της χρωστικής ουσίας «φλουροσκεϊνη» για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

28. Έγκριση δαπάνης ποσού € 407,00 µε ΦΠΑ, για τη σίτιση σαράντα (40) πυροσβεστών  κατά την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Λάκκα Ηγουµενίτσας στις 24 και 25-08-2011. 

29. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) 
υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ και έγκριση των όρων της διακήρυξης. 

30. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, συναυλίας στο λιµάνι της Πάργας και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

31. Έγκριση του αριθµ. ΙΙ/02-08-2011 Πρακτικού 2011 (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µελανών 
εκτυπωτών – FAX  και φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 2011, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

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

33. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

34. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισµού € 12.200,00 δεδοµένου ότι η  από 30-06-2011 
δηµοπρασία, καθώς και η από 29-07-2011 επαναληπτική δηµοπρασία, απέβησαν άγονες, επειδή 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

35. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 30-08-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

36. Έγκριση τρόπου υλοποίησης των δράσεων του έργου του Ε.Π. Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac» και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών Τεχνικού 
Συµβούλου και Ερευνητή σε θέµατα παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού. 
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37. Έγκριση µετάβασης και σχετικές δαπάνες, του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Παντελή Κολόκα, 
ενός υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και δύο 
στελεχών του Προγράµµατος, στο Fehmarn της Γερµανίας, για τη συµµετοχή τους στο δεύτερο 
meeting  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, Πολιτισµός 2007-2013, µε τίτλο  E.R.A. - European 
Rural Almanac (Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο). 

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

39. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, για 
υπηρεσιακούς λόγους. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (οθόνες Η/Υ) για τις ανάγκες της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

2. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου 
της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Έγκριση εκτέλεσης έργου σε βάρος των πιστώσεων του γενικού κονδυλίου µε τίτλο «Σύνταξη 
τεχνικών µελετών», του Προγράµµατος Κεντρικών Πόρων (Κ.Α.Π.) της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2011. 

4. Έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης για την εκτός έδρας µετακίνηση του κτηνιάτρου 
Μάριου Τρουµπούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη του Υ.Α.Α. & Τροφίµων, µε 
θέµα τον κοινοτικό έλεγχο στα Ζώντα ∆ίθυρα Μαλάκια, που θα πραγµατοποιηθεί την 07-09-2011. 

5. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-08-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Προστασία πρανών και ενίσχυση αναχωµάτων 
χειµάρρων Άννινου, Κοµποτέϊκου και Βωβού», προϋπολογισµού € 100.000,00 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 10-08-2011 συνεδριάσεως.  

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

2. Καττής Νικόλαος, 
  

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

 
ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου 
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ , µέχρι την 04-06-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 53095/5126/16-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56676/2042/17-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 02-08-11 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία 
εισηγείται την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου επειδή έχει καθυστερήσει η 
έγκριση από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, της τεχνικής έκθεσης εκτέλεσης 
των στερεωτικών εργασιών των τοιχογραφιών από ιδιώτη συντηρητή, που συντάχθηκε 
από τον ανάδοχο. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/634/01-09-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κουκλιών», αναδόχου εταιρείας 
«ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΕΕ», µέχρι την 04-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, δεδοµένου ότι 
για την κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η 
εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για το έργο του ∆ήµου Πωγωνίου µε τίτλο «Κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης στην 48η επαρχιακή οδό στον οικισµό Βριστόβου προς οικισµό 
Κάτω Λάβδανης». 

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 αρ. πρωτ. 55603/5439/16-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56671/2041/17-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αριθµ. πρωτ. 7444/20-06-11 αίτηση του ∆ήµου 
Πωγωνίου, µε την οποία ζητείται η έγκριση κατασκευής οπλισµένου τοίχου αντιστήριξης, 
κατάντη της 48ης επ. οδού, στον οικισµό Βριστόβου, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η 
καθίζηση της οδού στο συγκεκριµένο τµήµα, έργο µεγάλης σηµασίας για την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών, βάσει και της 
συνηµµένης αριθµ. 6/143/05-08-2011(Θέµα 14ο) Πράξη του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα για την έγκριση των 
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σχετικών εργασιών, µε δαπάνες του ∆ήµου Πωγωνίου, ήτοι αδαπάνως για την Περιφέρεια 
Ηπείρου και επ’ ωφελεία του επαρχιακού δικτύου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/635/01-09-2011) 

Εγκρίνει, σύµφωνα και µε την οµόφωνη, αριθµ. 6/143/05-08-2011(Θέµα 14ο) Γνωµοδότηση 
του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, την εκτέλεση εργασιών για το 
έργο του ∆ήµου Πωγωνίου µε τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην 48η επαρχιακή οδό 
στον οικισµό Βριστόβου προς οικισµό Κάτω Λάβδανης», προϋπολογισµού € 6.985,00 µε 
ΦΠΑ, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η καθίζηση της 48ης επαρχιακής οδού στο 
συγκεκριµένο τµήµα, µε την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε 
δαπάνες του ∆ήµου Πωγωνίου, ήτοι αδαπάνως για την Περιφέρεια Ηπείρου και επ’ ωφελεία 
του επαρχιακού δικτύου, δεδοµένου οτι δεν θα µειωθεί το υπάρχον πλάτος της οδού και θα  
βελτιωθεί αρκετά το συγκεκριµένο τµήµα της επαρχιακής οδού, συµβάλλοντας έτσι στην 
οµαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση κατανοµής της πίστωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση και 
πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2011. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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, 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 (και τη 
σχετική όµοια αριθµ. 11/40/01-06-2011 απόφαση), περί κατάρτισης του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση 50.000,00 €. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 43309/4051/19-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 57782/2099/22-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία επισυνάπτεται η µελέτη µε τίτλο: «Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης 
γραµµής δικύκλων στο ΚΤΕΟ Ιωαννίνων» προϋπολογισµού 31.000 € και ζητείται η 
έγκριση της και η δηµοπράτηση του έργου από την ∆/νση Οικονοµικού –Τµήµα 
Προµηθειών. Η δαπάνη της παραπάνω προµήθειας  θα καλυφθεί από µέρος της 
εγκριθείσας πίστωσης για το έργο: «Επισκευή-συντήρηση και πιστοποίηση των ΚΤΕΟ 
Περιφέρειας Ηπείρου» και µε το υπόλοιπο ποσό των 19.000 θα καλυφθούν επισκευές 
µικρής κλίµακας σε όλα τα ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/636/01-09-2011) 

Εγκρίνει την κατανοµή των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε τίτλο «Επισκευή – συντήρηση και 
πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση € 50.000,00 ως 
εξής: 

Α. Προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια και εγκατάσταση αυτόµατης γραµµής δικύκλων στο 
ΚΤΕΟ Ιωαννίνων» προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία θα εκτελεσθεί µε 
διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη (τεχνική περιγραφή, 
προϋπολογισµός, τιµολόγιο) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε./ 
Περιφέρειας Ηπείρου, επισυνάπτεται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 43309/4051/19-08-2011 
εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνεται µε την παρούσα απόφαση. 

Β. Πίστωση συνολικού ποσού € 19.000,00 µε ΦΠΑ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν 
σε εργασίες και επισκευές µικρής κλίµακας σε όλα τα ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου, που θα 
εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

 
ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας 
Ζητούνη Ε∆Ε , µέχρι την 30-10-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 51254/4915/22-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59037/2146/26-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 27-7-11 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία 
εισηγείται την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου προκειµένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/637/01-09-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη Ε∆Ε , 
µέχρι την 30-10-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και 
αποκατάσταση ζηµιών σε διάφορα σηµεία του επαρχιακού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων», 
αναδόχου Βασίλειου Χριστιά.    

 
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 αριθµ. πρωτ. 55281/5390/25-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59041/2147/26-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του προγράµµατος Κ.Α.Π., µε προϋπολογισµό µελέτης 250.000,00 € µε ΦΠΑ και το 
συµφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε την 29-06-2010 για ποσό € 155.462,18 χωρίς 
Φ.Π.Α. Ο παρών 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για την απορρόφηση και 
αξιοποίηση των απροβλέπτων, ώστε να καλυφθούν δαπάνες που προέκυψαν για τη 
σύνταξη νέων εργασιών, αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, του 
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οποίου το προς εκτέλεση αντικείµενο δεν αλλάζει, καθώς και για την αύξηση της 
δαπάνης λόγω αλλαγής συντελεστή Φ.Π.Α. από 19% σε 23%. Η Υπηρεσία εισηγείται τη 
έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση 
του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, µε την αριθ. 6/131/05-08-2011 (Θέµα 2ο) 
Πράξη του, η οποία επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/638/01-09-2011) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε την αριθµ. 6/131/05-08-2011 (Θέµα 2ο) Πράξη του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, τον 1ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικός – Υπερβατικός 
λόγω αύξησης συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23%) και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών σε διάφορα σηµεία του επαρχιακού 
δικτύου του Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Βασίλειου Χριστιά, συνολικής δαπάνης € 191.218,48 
µε ΦΠΑ µε υπέρβαση κατά € 6.218,48 έναντι της συµβατικής δαπάνης η οποία οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 19% σε 23%, όπως συντάχθηκε από 
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση δαπανών για τη διενέργεια από το Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης 
Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / σήµανσης κορυφών 
των νέων τεµαχίων και η υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων (στους ιδιοκτήτες) 
για τη διενέργεια του «Αναδασµού Πολιτσές Χρυσοβίτσας». 

 

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 Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
57378/3899/19-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57432/2078/19-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθµ. 2976/06-03-
1997 Απόφαση του Νοµάρχη Ιωαννίνων, αποφασίστηκε η διενέργεια «Αναδασµού 
Πολιτσιές Χρυσοβίτσας». Η συνολική επιφάνεια της έκτασης που περιελήφθη στον 
αναδασµό είναι 1.812.992 τ.µ. και  διανέµεται  σε 405 ιδιοκτησίες. Με τη σχετική 
Απόφαση της Επιτροπής Αναδασµού Χρυσοβίτσας (Πράξη 12η/2011), καθορίστηκε το 
χρονικό διάστηµα από 31η Ιουλίου έως 31η Αυγούστου 2011, ως χρόνος οριοθέτησης -
επί εδάφους- και υπόδειξης των νέων ορίων των τεµαχίων του Αναδασµού, στους 
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ιδιοκτήτες. Με την αριθµ. 50768/3507/25-07-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
ανατέθηκε σε υπαλλήλους της υπηρεσίας, η εργασία οριοθέτησης /σήµανσης κορυφών 
των νέων τεµαχίων και η υπόδειξη --επί εδάφους-- των ορίων τους (στους ιδιοκτήτες). Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των σχετικών δαπανών για την προµήθεια των 
απαραίτητων υλικών για τη διενέργεια των ανωτέρω εργασιών, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/639/01-09-2011) 

Εγκρίνει τις δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, για 
την προµήθεια απαραίτητων υλικών και παροχή υπηρεσιών, για τη διενέργεια από το Τµήµα 
Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / 
σήµανσης κορυφών των νέων τεµαχίων και η υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων 
(στους ιδιοκτήτες) για τη διενέργεια του «Αναδασµού Πολιτσές Χρυσοβίτσας», ως εξής: 
 
Α. Για την σήµανση -επί εδάφους- των νέων ιδιοκτησιών, τα κάτωθι υλικά:  

� πάσσαλοι: τεµάχια 1.200 (σιδερόβεργες ύψους 40 cm/φ/8 ή ειδικά καρφιά σήµανσης)  
� 30 σπρέι (κόκκινο χρώµα) ή 3 κιλά ριπολίνη (κόκκινη) και πινέλο για σήµανση 

πασσάλων  
� απλή ταινία σήµανσης (άσπρο-κόκκινο / 2 κουτιά /400µ) 
� σκεπάρνι / βαριοπούλα Χ 2  

Β.  Για την επικοινωνία µεταξύ των µελών του τοπογραφικού συνεργείου, τα κάτωθι υλικά: 

� 2 (δύο) ζεύγη walkie takie 
� πολύµπριζο µε ρελέ ασφαλείας (διακόπτης προστασίας από διαφυγή ηλεκτρικού 

ρεύµατος), για τη φόρτιση των µπαταριών των τοπογραφικών οργάνων (και 
ταχύµετρου και GPS 

 
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των ανωτέρω (υπό Α και Β) υλικών, ανέρχεται στο 
ποσό των € 600,00 πλέον ΦΠΑ περίπου (σύµφωνα µε υπολογισµό που έγινε από την 
Υπηρεσία βάσει τρεχουσών τιµών αγοράς) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 
1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
Γ.  Για την επισκευή των δύο (2) ταχύµετρων µάρκας ΤOPCON τα οποία λειτουργούν µε 

επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, τα κάτωθι υλικά και υπηρεσίες: 

� (1) µπαταρία τύπου GTS -6B και (1) µπαταρία τύπου GTS-303 (DB 24Q) µε δαπάνη: 
104 € +  543 € = 647 € πλέον ΦΠΑ συν έξοδα αποστολής 

� Service / έλεγχος ακρίβειας µετρήσεων και επισκευής των ανωτέρω ταχύµετρων µε 
δαπάνη: 160  € Χ 2 = 320  € πλέον ΦΠΑ 

 
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια των ανωτέρω υλικών και παροχή υπηρεσιών, 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΕΦ 072 / ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
∆.  Για τη λειτουργία του µηχανήµατος – γεωδαιτικού σταθµού GPS µάρκας ΤΟΡCΟΝ το 

οποίο παραχωρήθηκε στην Υπηρεσία από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών, για την εκτέλεση των 
εργασιών σήµανσης των κορυφών των νέων ορίων: 

� 60,00 € µηνιαία συνδροµή στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
� 6,00 € κόστος λειτουργίας ανά ώρα στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. 
� 20,00 € µηνιαίο κόστος κινητής τηλεφωνίας για καρτοκινητό 

Κατά τα ανωτέρω, εκτιµάται ότι για τους τέσσερις (4) µήνες που έχει παραχωρηθεί το 
ανωτέρω µηχάνηµα GPS στην Υπηρεσία, θα απαιτηθεί το συνολικό ποσό των 760 € για τη 
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λειτουργία του, ήτοι: 60 € Χ 4 µήνες = 240 €  και  6 €  Χ 100 ώρες= 600 €  και  20 € Χ 4 µήνες 
= 80 € και επιπλέον η αναδροµική κάλυψη της συνδροµής από το µήνα Ιανουάριο 2011 έως 
σήµερα, δεδοµένου ότι από αρχής του έτους δεν έχει πληρωθεί καµία συνδροµή. 
 
Η συνολική δαπάνη για το κόστος λειτουργίας του ανωτέρω µηχανήµατος – γεωδαιτικού 
σταθµού GPS µάρκας ΤΟΡCΟΝ ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ 
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
 
Ε.  Για την προµήθεια ενός (1) GPS – το οποίο θα χρησιµοποιείται ως ζεύγος µε το όργανο 

που παραχωρήθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας – µηδενίζοντας το 
µηνιαίο και ωριαίο κόστος λειτουργίας και των δύο οργάνων (υπό την προϋπόθεση ότι 
τα δυο GPS θα χρησιµοποιούνται ως ζεύγος από όποια Υπηρεσία της Περιφέρεις 
Ηπείρου θα πρέπει να διεκπεραιώσει τοπογραφικές εργασίες): 

� Ένα (1) GPS µάρκας ΤΟΡCΟΝ (δέκτης/χειριστήριο/πρόγραµµα) το οποίο είναι 
όργανο της ίδιας εταιρείας µε το GPS της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε 
δυνατότητα και αυτόνοµης λειτουργίας 

Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια του ανωτέρω οργάνου ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των € 9.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 1723 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
.......................................................................…….......................................……..........……..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 1.200,00 για την κάλυψη της µεταφοράς, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Λουτροθεραπείας ηλικιωµένων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Λουτράκι Αριδαίας από 1 µέχρι 10 Οκτωβρίου 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 Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2419/24-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58385/2130/24-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση, αριθ. πρωτ. Π1γ/οικ. 
85311/26-07-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα 
πραγµατοποιηθεί πρόγραµµα Λουτροθεραπείας για ηλικιωµένους του Νοµού  µας από 
1/10/2011 έως 10/10/2011 στo Λουτράκι Αριδαίας. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 1.200,00 € που απαιτείται για τη µετάβαση και επιστροφή των ηλικιωµένων, 
όπως προκύπτει από την αριθ. πρωτ. Φ100/40/22-08-2011 οικονοµική προσφορά του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/640/01-09-2011) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 1.200,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων), για την για την κάλυψη της µεταφοράς ηλικιωµένων (µετάβαση και επιστροφή) 
µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, στα πλαίσια του Προγράµµατος Λουτροθεραπείας 
ηλικιωµένων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που θα πραγµατοποιηθεί στο Λουτράκι Αριδαίας από 1 
µέχρι 10 Οκτωβρίου 2011. 
.......................................................................…….......................................……..........……..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση µετάβασης και σχετικές δαπάνες, των Αντιπεριφερειαρχών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων στα Ιωάννινα κατά το διάστηµα 25-26/08/2011, προκειµένου 
να παραστούν α) σε σύσκεψη στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 25-08-
2011 µε θέµα «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα» και β) σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής στις 26-08-2011. 

 

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 Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58448/724/24-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58504/2136/24-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετάβασης και τις σχετικές δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης και διαµονής, των Αντιπεριφερειαρχών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας και 
Πρέβεζας στα Ιωάννινα κατά το διάστηµα 25-26/8/2011, προκειµένου να παραστούν α) 
σε σύσκεψη στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 25/8/2011 και ώρα 18.30 µε 
θέµα: «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα» και β) σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
στις 26/8/2011.  
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/641/01-09-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των Αντιπεριφερειαρχών των Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας 
στα Ιωάννινα, κατά το διάστηµα 25-26/8/2011, προκειµένου να παραστούν α) σε σύσκεψη στο 
Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου στις 25/8/2011 µε θέµα: «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα» 
και β) σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 26/8/2011, καθώς και τις σχετικές 
δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και διαµονής τους οι οποίες θα βαρύνουν 
τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716), ως εξής: 

Ηµερήσια αποζηµίωση των παραπάνω Αντιπεριφερειαρχών: 117,39 € (29,35 Χ 3 και 9,78 Χ 
3) και ∆ιανυκτέρευση των κ.κ. Βασιλείου Ψαθά και Θωµά Πιτούλη: 126,80 € (63,40 Χ 2). 
.......................................................................…….......................................……..........……..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, 
την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 02-08-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση αναχώµατος ποταµού Λούρου στη θέση «ΘΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 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 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση αναχώµατος 
ποταµού Λούρου στη θέση “ΘΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 21/565/26-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του 
έργου του θέµατος, 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, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2474/21-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα 
µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2797/16-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59886/2180/30-08-2011 στον φάκελο 
8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 16-08-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 09-08-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε∆Ε που είναι µειοδότης, και προσέφερε έκπτωση 
εξήντα δύο επί τοις εκατό (62,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, και ΦΠΑ 
13.432,31 €, µε απρόβλεπτα 15.447,16 € και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 19.000,00  € 
δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. Επιπλέον η 
Υπηρεσία σηµειώνει ότι εισηγείται την ανάθεση του υπόψη έργου στην παραπάνω 
εργοληπτική επιχείρηση, γιατί οι εργασίες που περιλαµβάνονται έχουν αντιπληµµυρικό 
χαρακτήρα και πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο δυνατό όσο οι καιρικές συνθήκες το 
επιτρέπουν και προ του φθινοπώρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/642/01-09-2011) 

− Την έγκριση του από 16-08-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 09-08-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση αναχώµατος ποταµού Λούρου στη θέση «ΘΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) € 40.650,41  και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 50.000,00 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε∆Ε, που προσέφερε 
έκπτωση εξήντα δύο επί τοις εκατό (62,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
και ΦΠΑ 13.432,31 €, µε απρόβλεπτα 15.447,16 € και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 19.000,00 
€ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (62,00%) είναι συµφέρουσα, επιπλέον 
επειδή εργασίες που περιλαµβάνονται στη µελέτη έχουν αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και 
πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο δυνατό όσο οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και προ 
του φθινοπώρου, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 16-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού του έργου.  

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, 
την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 02-08-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Ζούτου και αποστραγγιστικής τάφρου Λιµίνης», 
προϋπολογισµού € 70.000,00 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 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Καθαρισµός κοίτης 
χειµάρρου Ζούτου και αποστραγγιστικής τάφρου Λιµίνης», προϋπολογισµού € 70.000,00 µε 
ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 20/522/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του 
έργου του θέµατος, 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, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2364/14-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα 
µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2796/16-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56804//2044/17-08-2011 στον φάκελο 
8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 09-08-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 02-08-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε∆Ε που είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
εβδοµήντα δύο επί τοις εκατό (72,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 15.931,89 €, µε απρόβλεπτα 15.934,96 € και συνολική δαπάνη µε 
ΦΠΑ 19.600,00 € δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε 
ένσταση. Επιπλέον η Υπηρεσία σηµειώνει ότι εισηγείται την ανάθεση του υπόψη έργου στην 
παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση, γιατί οι εργασίες που περιλαµβάνονται έχουν 
αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο δυνατό όσο οι καιρικές 
συνθήκες το επιτρέπουν και προ του φθινοπώρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/643/01-09-2011) 

− Την έγκριση του από 09-08-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 02-08-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας, µε τίτλο «Καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Ζούτου και αποστραγγιστικής τάφρου 
Λιµίνης», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
56.910,57 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 70.000,00 € κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε∆Ε, που προσέφερε έκπτωση εβδοµήντα 
δύο επί τοις εκατό (72,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 15.931,89 €, µε απρόβλεπτα 15.934,96 € και συνολική δαπάνη µε ΦΠΑ 19.600,00 € 
και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (72,00%) είναι συµφέρουσα, επιπλέον 
επειδή εργασίες που περιλαµβάνονται στη µελέτη έχουν αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και 
πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο δυνατό όσο οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και προ 
του φθινοπώρου, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 09-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού του έργου.  

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, 
την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 09-08-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«Εκβάθυνση αυλέµονα Αίβαρου και τάφρου Αίβαρου Αγ. Ονουφρίου ιχθ. Λογαρού», 
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. 

6. Την αριθµ. 21/576/26-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του 
έργου του θέµατος που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% Βελτιωτικά 
Έργα ∆ηµοσίων Ιχθυοτροφείων Άρτας, 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, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2506/25-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2804/17-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56805/2045/17-08-2011 στον φάκελο 
8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 17-08-2011 Πρακτικό της 
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Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 09-08-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ που είναι ο απόλυτος µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση εξήντα εννιά επί τοις εκατό (69,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 7.550,11 €, µε απρόβλεπτα 7.560,97 € και συνολική 
δαπάνη µε ΦΠΑ 9.300,00 € δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν 
υποβλήθηκε ένσταση. Επιπλέον η Υπηρεσία σηµειώνει ότι εισηγείται την ανάθεση του υπόψη 
έργου στην παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση, γιατί οι εργασίες που περιλαµβάνονται έχουν 
αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο δυνατό όσο οι καιρικές 
συνθήκες το επιτρέπουν και προ του φθινοπώρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/644/01-09-2011) 

− Την έγκριση του από 17-08-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 09-08-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% Βελτιωτικά Έργα ∆ηµοσίων 
Ιχθυοτροφείων Άρτας, µε τίτλο «Εκβάθυνση αυλέµονα Αίβαρου και τάφρου Αίβαρου Αγ. 
Ονουφρίου ιχθ. Λογαρού», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, 
και απρόβλεπτα) 24.355,20 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 € 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», που 
προσέφερε έκπτωση εξήντα εννιά επί τοις εκατό (69,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 7.550,11 €, µε απρόβλεπτα 7.560,97 € και συνολική 
δαπάνη µε ΦΠΑ 9.300,00 € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (69,00%) είναι συµφέρουσα, επιπλέον 
επειδή εργασίες που περιλαµβάνονται στη µελέτη έχουν αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και 
πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο δυνατό όσο οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και προ 
του φθινοπώρου, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 17-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού του έργου.  

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη 
(01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 
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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 11-08-2011 επαναληπτικής  δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο 
«∆ιάνοιξη αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόµυλου Κρυονερίου», προϋπολογισµού € 
15.000,00 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 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «∆ιάνοιξη αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του 
νερόµυλου Κρυονερίου», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 20/553/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη του έργου του θέµατος, για τη διενέργεια 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, µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 2402/18-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας 

8. Την αριθµ. 22/594/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία ορίσθηκε η 11η Αυγούστου 2011, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
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Έργων Π.Ε. Άρτας, επειδή η διενεργηθείσα την 26-07-2011 δηµοπρασία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το 
από 26-07-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2805/17-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56808/2046/17-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 16-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 11-08-
2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε 
που είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο 
ποσό χωρίς απρόβλεπτα, και ΦΠΑ 10.278,51 €, µε απρόβλεπτα 11.820,28 € και συνολική 
δαπάνη µε ΦΠΑ 14.550,00  € δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε 
ένσταση. Επιπλέον η Υπηρεσία σηµειώνει ότι εισηγείται την ανάθεση του υπόψη έργου στην 
παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση, γιατί το έργο δηµοπρατήθηκε δεύτερη φορά µετά τον πρώτο 
διαγωνισµό που απέβη άγονος και οι εργασίες που περιέχονται έχουν σχέση µε την λειτουργία 
του νερόµυλου που πρέπει να ξεκινήσει άµεσα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/645/01-09-2011) 

− Την έγκριση του από 16-08-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 11-08-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «∆ιάνοιξη αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόµυλου Κρυονερίου», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 12.185,86 € και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 15.000,00 € κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε, που προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό 
χωρίς απρόβλεπτα, και ΦΠΑ 10.278,51 €, µε απρόβλεπτα 11.820,28 € και συνολική δαπάνη µε 
ΦΠΑ 14.550,00  € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή 
του έργου και η προσφορά του µειοδότη (3,00%) είναι συµφέρουσα, δεδοµένου ότι το έργο 
δηµοπρατήθηκε δεύτερη φορά µετά τον πρώτο διαγωνισµό που απέβη άγονος και οι εργασίες 
που περιέχονται στη µελέτη έχουν σχέση µε την λειτουργία του νερόµυλου που πρέπει να 
ξεκινήσει άµεσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 16-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
80.441,33 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 €.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Οριζόντια και 
κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού δικτύου», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2855/23-08-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58400/2132/24-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων 
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Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 80.441,33 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 
176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/646/01-09-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, έτους 2011, µε τίτλο «Οριζόντια και κατακόρυφη σήµανση επαρχιακού οδικού 
δικτύου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 
80.441,33 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 100.000,00 µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2855/23-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την 
µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση της µελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε 
τµήµατα του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτυού της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 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 Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε 
η εκτέλεση του έργου «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του 
επαρχιακού και βασικού οδικού δικτυού της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58370/2565/24-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59314/2150/29-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
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του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/647/01-09-2011) 

− Εγκρίνει τη µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-
αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτυού της Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, µε χρηµατοδότηση από πιστώσεις 
του Προγράµµατος Τ.Ε.Ο. Π.Ε. 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. 
58370/2565/24-08-2011 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών Αντλιοστασίων Υψηλής Ζώνης Σκάλας 
Φιλιατών», αναδόχου Λαµπρούση Ιωάννη Ε∆Ε, µέχρι την 28-09-2011. 

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 Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 56552/1431/23-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58054/2110/23-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 10-08-11 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία 
εισηγείται την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου επειδή τα µονοπολικά 
καλώδια τα οποία είχαν εγκατασταθεί στο έργο, κλάπηκαν µε αποτέλεσµα να 
καθυστερήσει η εκτέλεσή του. 

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

 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ



 - 35 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/648/01-09-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών Αντλιοστασίων Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών», 
αναδόχου Λαµπρούση Ιωάννη Ε∆Ε, µέχρι την 28-09-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη 
(01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 
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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 
Έγκριση των αριθµ. Ι/09-08-2011 (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/11-
08-2011 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 
πρόχειρου  διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων  στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2011 στο Ν. Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 
 

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. 15/356/09-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης, λόγω του επείγοντος της έναρξης των ψεκασµών, προϋπολογισµού 
€ 150.000,00 µε ΦΠΑ, από πιστώσεις του Προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
που είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΕΦ 295 / ΚΑΕ 0879). 

7. Την αριθµ. 20/502/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη Εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδένδρων στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου», έτους 2011, επειδή 
αποκλείσθηκαν όλοι οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν, λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συµµετοχής 
τους, σύµφωνα µε το αριθµ. 1/05-07-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού. 

8. Την αριθµ. 20/544/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε: Α) η επανάληψη του διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη 
Εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του 
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προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου», έτους 2011 µε τροποποίηση των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 παρ. δ του 
Π.∆. 118/2007, δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα του από 05-07-2011 ανοιχτού διαγωνισµού 
µαταιώθηκαν, Β) η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού προϋπολογισµού € 60.000,00 
µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 295, ΚΑΕ 0879 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας) και Γ) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 46287/1902/11-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
57867/2227/22-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57928/2100/23-08-2011 στον φάκελο 
8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκαν τα αριθµ. Ι/09-08-2011 (έλεγχος 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/11-08-2011 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) 
Πρακτικά της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την 
έγκρισή τους. 

Σύµφωνα µε τα ως άνω Πρακτικά: 

Α. Πρακτικό Ι/09-08-2011: η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα του φακέλου της µίας (1) προσφοράς 
που κατατέθηκε, ήτοι του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ. Από τον έλεγχο του φακέλου των 
δικαιολογητικών του διαγωνιζόµενου, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν τα προβλεπόµενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά. Κατόπιν αποσφραγίστηκε ο  φάκελος της  τεχνικής προσφοράς 
προκειµένου να ελεγχθεί αν η προσφορά είναι σύµφωνη µε την διακήρυξη όσον αφορά τον χρόνο 
ισχύος της, καθώς  και αν ο συµµετέχων  έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και δέχεται  
αυτούς ανεπιφύλακτα. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι  αναφέρονται τα  ζητούµενα  από 
την διακήρυξη στοιχεία. Στη συνέχεια  ελέχθησαν  τα στοιχεία και οι τεχνικές εκθέσεις που 
απαιτούνται από την διακήρυξη και πρέπει να περιλαµβάνονται στην τεχνική προσφορά των 
διαγωνιζοµένων. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε, ότι τα στοιχεία και οι τεχνικές εκθέσεις 
συµφωνούν µε τα ζητούµενα της διακήρυξης. Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει όπως 
γίνει  αποδεκτή, µε βάση τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά και τους όρους της διακήρυξης 
η προσφορά του διαγωνιζόµενου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ. 

Β. Πρακτικό ΙΙ/11-08-2011: η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς  του 
διαγωνιζόµενου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ και έχοντας υπόψη το µε αριθµ. 6463/09/08/2011 
έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, στο οποίο παρέχονται διευκρινήσεις 
για την αξιολόγηση της προσφοράς ως προς τον αριθµό των ψεκασµών που απαιτούνται 
σύµφωνα µε τα τεχνικά στοιχεία του προγράµµατος, κατέγραψε αυτή στον κατωτέρω πίνακα:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΟΜΕΙΣ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΑ 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΟ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΕΛΑΙΟ∆ΕΝ∆ΡΟ  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΕΚΑΣΜΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΠΟΣΟ        
(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 

  Α΄ ΤΟΜΕΑΣ           
1 Ν. Σαµψούντας 6.000 0,063 0,063 3 1.134,00 

2 
Ν. Σινώπης & 
Αρχαγγέλου 

6.000 0,063 0,063 3 1.134,00 

3 Μιχαλιτσίου 12.000 0,063 0,063 3 2.268,00 
4 Φλαµπούρων 6.000 0,063 0,063 3 1.134,00 
5 Πρέβεζας 24.000 0,063 0,063 3 4.536,00 
6 Νικόπολης 7.000 0,063 0,063 3 1.323,00 

7 
Καναλίου & 

Καστροσυκιάς 
35.000 0,084 0,084 4 11.760,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 96.000       23.289,00 

  Β΄ ΤΟΜΕΑΣ           

1 
Μυρσίνης & 
Μεγαδένδρου 33.000 0,080 0,080 4 10.560,00 

2 Καµαρίνας 18.000 0,080 0,080 3 4.320,00 
3 Κρυοπηγής 9.000 0,080 0,080 3 2.160,00 
4 Εκκλησιών 3.000 0,080 0,080 4 960,00 
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5 ∆εσποτικών 6.500 0,080 0,080 3 1.560,00 
6 Άνω Ράχης 4.000 0,080 0,080 3 960,00 
7 Θέµελου 3.000 0,093 0,093 3 837,00 
8 Ριζών 9.000 0,084 0,084 4 3.024,00 
9 Χειµαδιού 15.000 0,084 0,084 4 5.040,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 100.500       29.421,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 196.500       52.710,00 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προτείνει όπως µειοδότης αναδειχθεί  ο 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ µε τιµή προσφοράς 52.710,00 ΕΥΡΩ  (χωρίς ΦΠΑ). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/649/01-09-2011) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα αριθµ. Ι/09-08-2011 (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/11-08-2011 
(έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στο Ν. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 295, ΚΑΕ 
0879 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Πρέβεζας), σύµφωνα µε τα οποία, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω (υπό στ. 9), η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς του µοναδικού διαγωνιζόµενου που κατέθεσε 
προσφορά, ήτοι του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΗΣΗ, την κάνει αποδεκτή, µε βάση τα δικαιολογητικά, την 
τεχνική προσφορά και τους όρους της διακήρυξης. Μετά τον έλεγχο της οικονοµικής του προσφοράς 
και έχοντας υπόψη το µε αριθµ. 6463/09/08/2011 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής, στο οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για την αξιολόγηση της προσφοράς ως προς τον 
αριθµό των ψεκασµών που απαιτούνται σύµφωνα µε τα τεχνικά στοιχεία του προγράµµατος, η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται όπως µειοδότης αναδειχθεί ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ µε τιµή 
προσφοράς € 52.710,00 χωρίς ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω αριθµ. Ι/09-08-2011 (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) και ΙΙ/11-08-2011 
(έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισµού, στον µοναδικό 
διαγωνιζόµενο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΗΣΗ, ο οποίος προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά, τα στοιχεία και οι τεχνικές εκθέσεις της προσφοράς του συµφωνούν µε τα ζητούµενα 
της διακήρυξης, η δε οικονοµική του προσφορά, ήτοι € 52.710,00 χωρίς ΦΠΑ, είναι συµφέρουσα και 
λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο εν λόγω διαγωνισµός επαναλήφθηκε, µε τροποποίηση των όρων 
και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 παρ. δ 
του Π.∆. 118/2007, δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα του από 05-07-2011 ανοιχτού διαγωνισµού 
µαταιώθηκαν, ενώ επείγει η εκτέλεση του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς και 
πρέπει να γίνει άµεσα ο ψεκασµός των ελαιόδεντρων. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΖΗΣΗ, µε τιµή προσφοράς 
€ 52.710,00 χωρίς ΦΠΑ, για τον εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του 
προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στο Ν. 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 41.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου  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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58667/3093/23-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58180/2120/23-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
προκειµένου να καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου  
2011. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/650/01-09-2011) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 41.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 151 
ΚΑΕ 2713 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης 
Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 31-12-2011, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Ιουλίου – Αυγούστου  2011. 
.......................................................................…….......................................……..........……..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην  επαρχιακή οδό  Χαροκόπι – Γέφυρα 
Τσιµόβου» αναδόχου Βασίλειου Χριστιά  Ε.∆.Ε, 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 αρ. πρωτ. 52164/5034/25-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59042/2148/26-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 29-07-11 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία 
εισηγείται την παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου και ειδικότερα, λόγω της 
συνεχώς εξελισσόµενης κατολίσθησης που επικρατεί στην εν λόγω περιοχή καθώς και 
εξαιτίας των ειδικών προβληµάτων που προέκυψαν στις παρακείµενες ιδιοκτησίες και για 
τα οποία διαµαρτύρονται οι ιδιοκτήτες τους, δεν µπόρεσαν να ολοκληρωθούν οι 
απαιτούµενες εργασίες. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/651/01-09-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην  επαρχιακή οδό  Χαροκόπι – Γέφυρα Τσιµόβου» 
αναδόχου Βασίλειου Χριστιά  Ε.∆.Ε, µέχρι την 30-11-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης και 
χωρίς άλλο δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι είναι η 
δεύτερη παράταση που ζητείται για το έργο του θέµατος, το οποίο έπρεπε ήδη να έχει 
εκτελεσθεί κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, που είναι κατάλληλη για την εκτέλεση 
όλων των εργασιών. 

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών) του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού ∆όλιανη προς 41η Επαρχιακή οδό», 
αναδόχου Βασιλείου Χριστιά. 

 
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. Τις αριθµ. 30/508/07-08-2009 και 41/677/30-10-2009 αποφάσεις της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών 
Ιωαννίνων, µε τις οποίες εγκρίθηκαν η µελέτη του έργου του θέµατος και η διακήρυξή του, 
όπως συντάχθηκαν αντίστοιχα από τη ∆/νση Μελετών και τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Ν.Α.Ι., καθώς και η δηµοπράτησή του. 

7. Την αριθµ. 1/6/07-01-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Προγραµµατισµού, 
Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, µε την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της από 22-12-2009 δηµοπρασίας, στον Βασίλειο Χριστιά 
Ε∆Ε. 
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8. Την αριθµ. 5/93/03-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, περί έγκρισης του από 28-12-2010 Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών από 
ανωτέρα βία, για το έργο του θέµατος, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρµόδια 
(σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Π.∆. 609/85) Επιτροπή που συστήθηκε µε την αριθµ. 
15373/23-12-2010 απόφαση της ∆.Τ.Υ./Ν.Α.Ι., και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδοτεί οµόφωνα το Τεχνικό Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε 
τη συνηµµένη στην παρούσα απόφαση, αριθµ. 1/13/09-02-2011 (Θέµα 13ο) Πράξη του, 
λόγω των βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο εξαιτίας των πολλών και έντονων 
βροχοπτώσεων, και των πληµµύρων των τελευταίων µηνών, µε αποτέλεσµα να έχει 
απογυµνωθεί τελείως η προστασία της γέφυρας και του δρόµου πρόσβασης σε αυτή, να 
έχουν καταστραφεί πλήρως τα αναχώµατα στον ποταµό καθώς και µεγάλο µέρος των 
σαραζανέτ στα ακρόβαθρα της γέφυρας, απειλώντας σοβαρά και την ίδια τη γέφυρα, 
αλλά και το δρόµο πρόσβασης. Οι ως άνω ζηµίες που οφείλονται σε απρόβλεπτο και 
αιφνίδιο γεγονός, εποµένως σε ανώτερη βία, χωρίς να φέρει καµία ευθύνη ο ανάδοχος, 
χρήζουν άµεσης αποκατάστασης, το κόστος δε αυτής ανέρχεται σε ποσό € 68.085,88 µε 
ΦΠΑ. 

9. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µε την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισµός του 
έργου του θέµατος, στο ποσό των € 270.674,12 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε για το 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 55605/5440/26-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 59085/2149/26-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός – υπερβάσεως) του έργου του 
θέµατος, ο οποίος συντάχθηκε από την Υπηρεσία, για να συµπεριλάβει εργασίες που 
προβλέπονται στο από 28-12-2010 Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα 
βία, καθώς και την έγκριση της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης. 

11. Την αριθµ. 6/144/05-08-2011 (Θέµα 15ο) Πράξη του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων (αντίγραφο συνηµµένο στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 55605/5440/26-08-
2011 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Ιωαννίνων), µε την οποία γνωµοδοτεί οµόφωνα για την 
έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω του από 28-12-2010 Πρωτοκόλλου 
∆ιαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία) και την έγκριση της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης του έργου του θέµατος, συνολικής δαπάνης € 270.674,12 µε ΦΠΑ, ήτοι µε 
υπέρβαση της εγκεκριµένης δαπάνης κατά € 68.085,88 µε ΦΠΑ και τη σύναψη νέας 
συµπληρωµατικής σύµβασης παρεπόµενης της κύριας για ποσό € 68.085,88 µε ΦΠΑ 
που αντιστοιχεί στη δαπάνη του από 28-12-2010 Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών 
από ανωτέρα βία. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/652/01-09-2011) 

Εγκρίνει, βάσει και της αριθµ. 6/144/05-08-2011 (Θέµα 15ο) οµόφωνης Γνωµοδότησης του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, τον 3ο Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Βελτίωση οδού ∆όλιανη προς 41η Επαρχιακή οδό», αναδόχου 
Βασιλείου Χριστιά, συνολικής δαπάνης € 270.674,12 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση του 
εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου κατά € 68.085,88 µε ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των 
βλαβών που προκλήθηκαν από ανωτέρα βία και περιλαµβάνονται στο από 28-12-2010 
Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών και τη σύναψη νέας συµπληρωµατικής σύµβασης, µε 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής, για ποσό € 68.085,88 µε ΦΠΑ, που 
αντιστοιχεί στη δαπάνη του από 28-12-2010 Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών από 
ανωτέρα βία. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο του έργου, εφόσον αυτές 
δεν προκύπτουν εκ του νόµου, όπως η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ και ειδικά στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, εκφράζει και τη διαφωνία του επί της ουσίας, δεδοµένου ότι η 
υπέρβαση για την αποκατάσταση των βλαβών, είναι τέτοια (€ 68.085,88 µε ΦΠΑ) που 
δεν δικαιολογεί συµπληρωµατική σύµβαση, αντιθέτως θα έπρεπε να συνταχθεί η σχετική 
µελέτη και να δηµοπρατηθεί νέο έργο. 

 
� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου, επανέφεραν τις 

επιφυλάξεις που είχαν καταθέσει κατά τη συζήτηση της έγκρισης του από 28-12-2010 
Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία, για το έργο του θέµατος, στην 5η 
Συνεδρίαση της Ο.Ε. (αριθµ. 5/93/03-03-2011 απόφαση) ήτοι: «Στις 28-12-2010 και ενώ 
έχετε δώσει ως Ν.Ε. Ιωαννίνων, νέα οχτάµηνη παράταση, διαπιστώθηκαν βλάβες στο 
παραπάνω έργο – το πρωτόκολλο το υπογράφει η Επιτροπή Παραλαβής, ήτοι αρµόδιοι 
µηχανικοί – τελικά οι πληµµύρες του Νοεµβρίου του 2010 «συναντιούνται» παντού. Οι 
επικαλούµενες βλάβες, φυσικά και δεν τεκµηριώνονται, ούτε µε επάρκεια ούτε µε 
πειστικότητα. Το µεγάλο δε διάστηµα, όπως αναλυτικά αναφέρουµε, ενισχύει τα 
επιχειρήµατά µας. Ο επείγον χαρακτήρας αποκατάστασης των ζηµιών όπως αναφέρεται 
στο κλείσιµο του Πρωτοκόλλου, αναφέρει και προτείνει συµπληρωµατική σύµβαση µε τον 
ανάδοχο. Όλα αυτά µας οδηγούν στην µε επιφύλαξη αντιµετώπιση του θέµατος και 
επιβάλλουν ακόµη περισσότερο τον έλεγχο στα πλαίσια άσκησης του θεσµικού µας ρόλου 
και σε όποια παρόµοια θέµατα θα ακολουθήσουν». 

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

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. 
59501/1890/29-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59565/2173/29-08-2011 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. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/653/01-09-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
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αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, ΚΑΕ 
1321,  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 7363 ΤΖΙΠ  Μίζα – ψαλίδι – εργασία 1.920,00 1321 

2 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Τέντα υλικών – αλυσίδες – 
συρµατόσχοινα 

850,00 1321 

3 2004 ΣΚΑΦΟΣ 
Ντίζα τιµονιού µηχανής, προπέλα 
αντλία νερού, γενικό σέρβις 

1.580,00 1321 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.350,00  

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της 
συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση 
ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για την 
άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό από ανεπιθύµητη βλάστηση, απορρίµµατα, µπάζα κ.α. 
Επιπλέον, η στελέχωση της Υπηρεσίας µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει στην 
αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και 
οχηµάτων της. Σηµείωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και 
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», 
κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 
απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας 
Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την 
αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων ώστε να παρεµβαίνει 
όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών 
Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων και µέτρων. 

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη 
(01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 
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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην 
Τ.Κ. Χαραυγής του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι 
αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 50574/1475/25-07-2011 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 23/617/06-08-2011 απόφασης ανάθεσης έργου 
της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.       

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 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. 8/148/28-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για το 
έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης 
του Πίνακα Έργων Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις Τ.Ε.Ο. & ΥΠ.ΕΣ. έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 
του έργου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου νοµού Ιωαννίνων µε µηχανήµατα Ν.Α. και 
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ιδιωτών. Μεταφορά νερού σε Ο.Τ.Α. λόγω λειψυδρίας», µε προϋπολογισµό € 6.500.000,00 και 
πίστωση € 1.677.000,00 για το έτος 2011. 

10. 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 Υπηρεσίας, λόγω πυρκαγιάς, 
και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων (D8 
προωθητήρα) που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

11. Την αριθµ. 23/617/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η 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. 

12. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59497/1889/29-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 59562/2172/29-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών για την πληρωµή στους δικαιούχους, εργασιών για την δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών στην Τ.Κ. Χαραυγής του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τις 
συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε µηχάνηµα 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/654/01-09-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου 
νοµού Ιωαννίνων µε µηχανήµατα Ν.Α. και ιδιωτών. Μεταφορά νερού σε Ο.Τ.Α. λόγω λειψυδρίας», του 
Πίνακα Έργων Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου Π.Ε. Ιωαννίνων που χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις 
Τ.Ε.Ο. & ΥΠ.ΕΣ. (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9571), για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών 
ζωνών στην Τ.Κ. Χαραυγής του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, που εκτέλεσαν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, 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, οι κάτωθι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 50574/1475/25-07-
2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 23/617/10-08-2011 απόφασης 
ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου: 

1. ∆απάνη € 14.760,00 µε ΦΠΑ στον Ιωάννη Καραγιάννη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή της Χαραυγής, µε το αριθµ. ΜΕ 79189 ιδιωτικό 
µηχάνηµα έργου (200 ώρες εργασίας x € 60,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 24-07-
2011 έως 14-08-2011. 

2. ∆απάνη € 24.560,64 µε ΦΠΑ στον Κων/νο Ντόκο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή της Χαραυγής, µε το αριθµ. 32778 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (384 
ώρες εργασίας x € 52,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 24-07-2011 έως 20-08-2011. 

.......................................................................…….......................................……..........……..... 
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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 55917/1773/11-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου, 
λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή, την 10-08-2011. 

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 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. 55917/1773/11-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα 
οποία θα εργασθούν από την 10-08-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην 
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περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της 
Πυροσβεστικής 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. 59493/1888/29-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59572/2174/29-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των σχετικών 
συµφωνητικών, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή 
Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
στην περιοχή από την 10-08-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/655/01-09-2011) 

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 περιοχή Βροντισµένης του Τ.∆. Καλπακίου Ιωαννίνων, 
κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη (µε αριθµ. πρωτ. 59493/1888/29-08-2011) εισήγηση 
της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα µε την αριθµ. 55917/1773/11-08-2011 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή την 10-08-2011 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 57554/1855/19-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας, λόγω 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή, την 18-08-2011. 

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 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. 57554/1855/19-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα 
οποία θα εργασθούν από την 18-08-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην 
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περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής 
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. 59484/1886/29-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59578/2175/29-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των σχετικών 
συµφωνητικών, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή 
Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας Ιωαννίνων, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
στην περιοχή από την 18-08-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/656/01-09-2011) 

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 περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας Ιωαννίνων, 
κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη (µε αριθµ. πρωτ. 59484/1886/29-08-2011) εισήγηση 
της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα µε την αριθµ. 57554/1855/19-08-2011 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή την 18-08-2011 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 58712/1871/25-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου 
Πωγωνίου, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή, την 24-08-2011. 

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 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. 58712/1871/25-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα 
οποία θα εργασθούν από την 24-08-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις 
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περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, κατόπιν 
αιτήµατος της Πυροσβεστικής 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. 59487/1887/29-08-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59582/2176/29-08-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των σχετικών 
συµφωνητικών, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στις περιοχές 
Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου Πωγωνίου Ιωαννίνων, στους ιδιοκτήτες και 
χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση, λόγω πυρκαγιάς 
που εκδηλώθηκε στην περιοχή από την 24-08-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/657/01-09-2011) 

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 στις περιοχές Νεγράδων και Χροσόρραχης του ∆ήµου 
Πωγωνίου Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους ιδιοκτήτες 
και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη (µε αριθµ. πρωτ. 
59487/1887/29-08-2011) εισήγηση της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα µε την αριθµ. 
58712/1871/25-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω του 
κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις ανωτέρω περιοχές την 24-08-2011 
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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7468/30-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
59697/2178/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης € 55,00 για την κάλυψη αγοράς καυσίµων κίνησης για το ΚΗΥ 9145 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων, για το µήνα 
Αύγουστο 2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/658/01-09-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 55,00 για την κάλυψη αγοράς καυσίµων κίνησης για το ΚΗΥ 
9145 υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κόνιτσας Ιωαννίνων, για το µήνα 
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Αύγουστο 2011, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 1511 του προϋπολογισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 450,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής προκειµένου να πληρωθούν τα έξοδα προµήθειας της χρωστικής 
ουσίας «φλουροσκεϊνη» για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
59504/3128/29-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59602/2177/29-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής προκειµένου να πληρωθούν τα έξοδα 
προµήθειας της χρωστικής ουσίας «φλουροσκεϊνη» για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/659/01-09-2011) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 450,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 
1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της Ιωάννας 
Τριανταφύλλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 31-10-2011, 
προκειµένου να πληρωθούν τα έξοδα προµήθειας της χρωστικής ουσίας «φλουροσκεϊνη», 
για τις ανάγκες της ανωτέρω ∆/νσης. 
......................................................................…….......................................…….......... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 407,00 µε ΦΠΑ, για τη σίτιση σαράντα (40) πυροσβεστών  
κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Λάκκα Ηγουµενίτσας στις 24 και 25-
08-2011. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.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 αριθµ. πρωτ. 59868/3135/30-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
59935/2183/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης € 407,00 για την σίτιση (σάντουιτς ,νερά ,αναψυκτικά ) σαράντα (40) 
πυροσβεστών  κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Λάκκα –Ηγουµενίτσας την 
Τετάρτη 24-8-2011 και Πέµπτη 25-8-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/660/01-09-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 407,00 για την κάλυψη εξόδων σίτισης (σάντουιτς, νερά, 
αναψυκτικά) σαράντα (40) πυροσβεστών  κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Λάκκα –
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Ηγουµενίτσας την Τετάρτη 24-8-2011 και Πέµπτη 25-8-2011, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072, ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ



 - 62 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου 
θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ και έγκριση των 
όρων της διακήρυξης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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. 59511/3129/29-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
59942/2184/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
Α) την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια: 1) πετρελαίου 
θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, από υπογραφής της 
σχετικής σύµβασης έως 31-12-2011, ενδεικτικού προϋπολογισµού 67.420,00 € µε  
Φ.Π.Α. και Β) την έγκριση των όρων της επισυναπτόµενης στην εισήγηση, διακήρυξης 
(υπ’ αριθµ.  5 /2011) µε ηµεροµηνία διαγωνισµού την 20-9-2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
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10.00 π.µ. µέχρι 10.30 π.µ. καθώς και του σχεδίου σύµβασης. Σε περίπτωση 
επανάληψης ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  21/9/2011 ηµέρα Τετάρτη και την ίδια ώρα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/661/01-09-2011) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 1) 
πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, από υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης έως την 31-12-2011, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 
67.420,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511, 1512 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 

− Εγκρίνει τους όρους της αριθµ. 5/2011 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού µε τα 
Παραρτήµατά της, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε 
ηµεροµηνία διεξαγωγής την 20-09-2011, καθώς και του σχεδίου σύµβασης. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση επανάληψης, ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 21-09-2011. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη 
(01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 
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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, συναυλίας στο λιµάνι της Πάργας και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 59776/362/30-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
59898/2182/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε την επιµέλεια του Ναυτικού Οµίλου Πάργας, διοργανώνει συναυλία µε σολίστ και τη 
µαντολινάτα Περιβολίου του ∆ήµου Κερκύρας, στις 11 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Κυριακή στο 
λιµάνι της Πάργας. Πριν το µουσικό µέρος θα παρουσιαστεί ιστορική αναδροµή της Πάργας από 
τον κερκυραίο καθηγητή κ. Μιχάλη Χρυσικόπουλο. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προβληθεί η 
µουσική, ιστορική και πολιτιστική διαδροµή που ενώνει την Πάργα µε την Κέρκυρα. Στην εκδήλωση 
θα προσκληθούν να παραστούν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον θα 
προσελκύσει τουρίστες ξένους και έλληνες που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην περιοχή. Η 
εκδήλωση στοχεύει: Α) στην ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας και 
ιδιαίτερα των Επτανήσων δίνοντας έµφαση στην αυθεντική εκτέλεση των τραγουδιών και την 
απόδοση τους σε αναλλοίωτη µορφή καθώς συµµετέχουν µουσικοί που υπηρετούν τη γνήσια 
µουσική παράδοση και Β) στην τουριστική προβολή µέσω της µουσικής της παράδοσης που 
συντελούν στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη  της περιοχής. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και των σχετικών δαπανών, για την ηχητική κάλυψη της 
εκδήλωσης. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, κατέθεσαν και εδώ επιγραµµατικά τη θέση τους για προγραµµατισµό 
και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε περιφερειακή διάσταση για το θέµα των πολιτιστικών 
δρώµενων της Περιφέρειας. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/662/01-09-2011) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την επιµέλεια του Ναυτικού 
Οµίλου Πάργας, συναυλία µε σολίστ και τη µαντολινάτα Περιβολίου του ∆ήµου Κερκύρας, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στις 11 Σεπτεµβρίου 2011, στο λιµάνι της Πάργας, ενώ πριν το µουσικό µέρος θα 
παρουσιαστεί ιστορική αναδροµή της Πάργας από τον κερκυραίο καθηγητή κ. Μιχάλη Χρυσικόπουλο.  

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να προβληθεί η µουσική, ιστορική και πολιτιστική διαδροµή που ενώνει 
την Πάργα µε την Κέρκυρα, ενώ θα προσκληθούν να παραστούν όλοι οι κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής και επιπλέον θα προσελκύσει τουρίστες ξένους και έλληνες που βρίσκονται αυτή την 
περίοδο στην περιοχή. 

Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδοµένου ότι σκοπός της 
διοργάνωσης είναι Α) η ανάδειξη της πλούσιας µουσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας και ιδιαίτερα των 
Επτανήσων, δίνοντας έµφαση στην αυθεντική εκτέλεση των τραγουδιών και την απόδοση τους σε 
αναλλοίωτη µορφή καθώς συµµετέχουν µουσικοί που υπηρετούν τη γνήσια µουσική παράδοση και Β) 
η τουριστική προβολή µέσω της µουσικής της παράδοσης που συντελούν στην πολιτιστική και 
κοινωνική ανάπτυξη  της περιοχής. 

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

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

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση του αριθµ. ΙΙ/02-08-2011 Πρακτικού 2011 (αξιολόγηση οικονοµικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια µελανών εκτυπωτών – FAX  και φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 
2011, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 15/382/09-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία Α) εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια µελανών εκτυπωτών, FAX  και φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το 
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έτος 2011, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 29.000,00 µε ΦΠΑ, ήτοι ποσό € 
25.000,00 για µελάνες εκτυπωτών – FAX και ποσό € 4.000,00 για µελάνες φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 1723) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του διαγωνισµού, 
µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας.  

7. Την αριθµ. 20/509/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το αριθµ. 1/04-07--2011 Πρακτικό (έλεγχος 
δικαιολογητικών) της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος, 
και έγιναν αποδεκτές στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, στη φάση ανοίγµατος 
και αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, µε βάση τα δικαιολογητικά και τους όρους 
της διακήρυξης, οι προσφορές των εταιρειών «EPIRUSNET Α.Ε.Β.Ε.» και 
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.». 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. 
πρωτ. 2526/29-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59897/2181/30-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το αριθµ. ΙΙ/02-08-2011 
Πρακτικό (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής του πρόχειρου 
µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σε συνέχεια του αριθµ. 
04-07-2011  Πρακτικού Ι (έλεγχος δικαιολογητικών) το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
20/509/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφ. Ηπείρου, προέβη 
στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που πέρασαν επιτυχώς 
την πρώτη φάση του αρθµ.οικ.1639/17-6-2011 πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτισης 
όρων για την προµήθεια µελανών εκτυπωτών -  FAX και φωτοτυπικών µηχανηµάτων, για 
το έτος 2011για τις ανάγκες της Περιφερειακής ενότητας Άρτας και κατέγραψε αυτές στον 
σχετικό πίνακα, ως εξής:  

Α/Α ΟΝ/ΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-FAX 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α 
1. «EPIRUSNET Α.Ε.Β.Ε.» 23.086,52 2.204,46 
2. «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» 20.129,27 2.551,1 

 
Η οικονοµική προσφορά Νο 2 της εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» 
απορρίπτεται  για τον  πίνακα  Α΄ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-FAX) διότι δεν έχει δώσει τιµές ανά 
τεµάχιο από τον Α/Α 95 έως τον 104 εκτός του Α/Α 100 που και οι δύο προµηθευτές τον 
αναφέρουν ως καταργηµένο από το εµπόριο. Όσον δε για τον πίνακα Β΄ 
(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ) η συνολική τιµή που έχει δώσει είναι λάθος, ως προς την αριθµητική 
πράξη ποσότητας µελανών επί της τιµής τεµαχίου. Η συνολική λάθος τιµή είναι 1.275,02 
€ µε Φ.Π.Α. ενώ η σωστή τιµή είναι 2.551,1 € µε Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου είναι δεύτερος 
µειοδότης.   
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει ως  µειοδότη την εταιρεία «EPIRUSNET 
Α.Ε.Β.Ε.» µε τιµή προσφοράς 23.086,52 € µε Φ.Π.Α. ως προς τον πίνακα Α΄ 
(ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - FAX) και 2.204,46 € µε Φ.Π.Α. ως προς τον πίνακα  Β΄ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/663/01-09-2011) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙ/02-08-2011 Πρακτικό (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µελανών εκτυπωτών 
– FAX  και φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 2011, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων των οποίων η προσφορά 
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κρίθηκε αποδεκτή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, βάσει του αριθµ. Ι/04-
07-2011  Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών) το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 20/509/19-
07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Από την 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών προέκυψε ότι η οικονοµική προσφορά Νο 2 της 
εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» απορρίπτεται  για τον  πίνακα  Α΄ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ-
FAX) διότι δεν έχει δώσει τιµές ανά τεµάχιο από τον Α/Α 95 έως τον 104 εκτός του Α/Α 100 
που και οι δύο προµηθευτές τον αναφέρουν ως καταργηµένο από το εµπόριο. Όσον δε για 
τον πίνακα Β΄ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ) η συνολική τιµή που έχει δώσει είναι λάθος, ως προς την 
αριθµητική πράξη ποσότητας µελανών επί της τιµής τεµαχίου. Η συνολική λάθος τιµή είναι 
1.275,02 € µε Φ.Π.Α. ενώ η σωστή τιµή είναι 2.551,1 € µε Φ.Π.Α. και ως εκ τούτου είναι 
δεύτερος µειοδότης, µε πρώτο µειοδότη την εταιρεία «EPIRUSNET Α.Ε.Β.Ε.» µε τιµή 
προσφοράς 23.086,52 € µε Φ.Π.Α. ως προς τον πίνακα Α΄ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - FAX) και 
2.204,46 € µε Φ.Π.Α. ως προς τον πίνακα  Β΄ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
µελανών εκτυπωτών – FAX  και φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 2011, για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. ΙΙ/02-08-2011 Πρακτικό 
(αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του 
διαγωνισµού, στην εταιρεία µε την επωνυµία «EPIRUSNET Α.Ε.Β.Ε.», η οποία προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η δε οικονοµική της προσφορά είναι οι 
συµφερότερη, ήτοι: 

1. για τον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ - FAX), µε τιµή προσφοράς € 23.086,52 µε ΦΠΑ και  

2. για τον ΠΙΝΑΚΑ Β΄( ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ), µε τιµή προσφοράς € 2.204,46 µε ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, µελανών εκτυπωτών – 
FAX και φωτοτυπικών µηχανηµάτων έτους 2011, για τις ανάγκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2526/29-08-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59897/2181/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα 
µε το συνηµµένο αριθµ. πρωτ. 2706/05-08-2011 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας, στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε 
όχηµα.. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/664/01-09-2011) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας): 

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της 
συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση 
ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για την 
άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό από ανεπιθύµητη βλάστηση, απορρίµµατα, µπάζα κ.α. 
Επιπλέον, η στελέχωση της Υπηρεσίας µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει στην 
αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και 
οχηµάτων της. Σηµείωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και 
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», 
κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 
απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας 
Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την 
αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων ώστε να παρεµβαίνει 
όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών 
Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων και µέτρων. 

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΚΥΚΛ. ΜΕ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΜΕ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ∆ΑΠΑΝΗ € 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΜΕ 103811 Εκσκαφέας–Φορτωτής Ελαστικά, αλυσίδες 4.500,00 

2 ΚΥ 5274 Ισοπεδωτής Υδραυλικό λάδι 68W 110,00 

3 
ΚΗΙ 7969, 
7980, 7985 

Φορτηγά, Επιβατικό 
Καλώδια υποβοήθησης 
εκκίνησης 

150,00 

  Σύνολο  4.760,00 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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 Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. 
πρωτ. 2526/29-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59897/2181/30-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών 
δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναφέρονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. Στην εισήγηση επίσης 
επισυνάπτονται και οι τρεις (3) προσφορές που συνέλεξε η ∆/νση Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, για την προµήθεια µίας (1) τηλεφωνικής συσκευής τύπου 
FAX (πολυµηχάνηµα) για τις ανάγκες της, εκ των οποίων τη χαµηλότερη τιµή, ποσού € 
215,00 µε ΦΠΑ, προσέφερε η εταιρεία «EPIRUSNET Α.Ε.Β.Ε.». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/665/01-09-2011) 

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

ΕΦ/ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

50.000,00 386,30 
Προµήθεια ανταλλακτικών φωτ/κού 
µηχανήµατος bizhub600 KONICA MINOLTA 
του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Άρτας.  

072.1713 
Προµήθεια 
γραφοµηχανών, 
µηχαν. κλπ. 

60.000,00 615,00 

Έγκριση δαπάνης για συντήρηση – διόρθωση 
εξωτερικής πινακίδας της ∆/νσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Άρτας και 
προµήθεια τηλεφωνικής συσκευής τύπου 
FAX της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Π.Ε. Άρτας, από την εταιρεία 
«EPIRUSNET Α.Ε.Β.Ε.» που υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών προσφορών 

390.0869 
 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκ. λοιπού 
εξοπλισµού 

2.000,00 240,00 
Εξάµηνη συντήρηση ανελκυστήρα από 1-1-
2011 εως 30-6-2011 της ∆/νσης Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας. 

ΣΥΝΟΛΟ 112.000,00 1.241,30  

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη 
(01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 
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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες 
του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισµού € 12.200,00 δεδοµένου ότι η  από 30-06-2011 
δηµοπρασία, καθώς και η από 29-07-2011 επαναληπτική δηµοπρασία, απέβησαν άγονες, 
επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 14/337/26-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέµατος, όπως συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη που 
συντάχθηκε από το Τµήµα Μελετών & Κατασκευών της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α. 
Άρτας, και για την οποία εκδόθηκε η αριθµ. πρωτ. 146/04-02-2011 σύµφωνη γνώµη του Φορέα 
∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού. 

8. Την αριθµ. 20/512/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία ορίσθηκε η 29η Ιουλίου 2011 ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της δηµοπρασίας, επειδή η 
διενεργηθείσα την 30-06-2011 δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το αριθµ. 1/30-06-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
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9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2890/25-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 59780/2179/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η 
επαναληπτική δηµοπρασία που διεξήχθηκε την 29-07-2011 απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην 
εισήγηση, αριθµ. 2/29-07-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Κατόπιν τούτου η 
Υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 22 του Π∆ 118/2007 και το άρθρο 2, παράγραφος 13 του 
Ν. 2286/95 και δεδοµένης της ανάγκης της κατά το δυνατόν συντοµότερης εκτέλεσης της 
προµήθειας των πλεγµάτων για την διαφύλαξη της αλιευτικής παραγωγής του ιχθυοτροφείου, 
προτείνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας στην εταιρεία ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ &ΣΙΑ ΟΕ,  η 
οποία απέστειλε στην Υπηρεσία τη συνηµµένη στην εισήγηση Οικονοµική Προσφορά, για την 
εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τιµές του 
Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας χωρίς έκπτωση. Η εν λόγω εταιρεία έχει προµηθεύσει και στο 
παρελθόν τα ιχθυοτροφεία της περιοχής µε πλέγµατα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση απευθείας ανάθεσης της «Προµήθειας πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου 
Τσουκαλιό» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών 
∆ηµοσίου» και του άρθρου 2, παράγραφος 13 του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

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

(απόφαση 24/666/01-09-2011) 

− Εγκρίνει το αριθµ. 2/29-07-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% Βελτιωτικά Έργα ∆ηµοσίων Ιχθυοτροφείων, 
µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισµού € 
12.200,00 σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και  

Επειδή η από 30-06-2011 δηµοπρασία, καθώς και η από 29-07-2011 επαναληπτική δηµοπρασία 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, απέβησαν άγονες, επειδή δεν προσήλθε 
κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς,  

− Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου 
Τσουκαλιό», που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% Βελτιωτικά Έργα ∆ηµοσίων 
Ιχθυοτροφείων Π.Ε. Άρτας, στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ &ΣΙΑ Ο.Ε.», 
σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην αρ. πρωτ. 2890/25-08-2011 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας 
Οικονοµική Προσφορά της, για την εκτέλεση της προµήθειας σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τις τιµές του Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας χωρίς έκπτωση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου» και του άρθρου 2, 
παράγραφος 13 του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 

        8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, 
την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 30-08-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης πεδινού 
επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης πεδινού 
επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 21/575/26-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2496/22-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2953/30-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60017/2189/30-08-2011 στον φάκελο 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ
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8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 30-08-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 
23-08-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την 
ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τέσσερα επί 
τοις εκατό (4,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 53.854,39 €, µε απρόβλεπτα 61.932,55 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 96.642,13 € δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν 
υποβλήθηκε ένσταση. Επιπλέον η Υπηρεσία σηµειώνει ότι εισηγείται την ανάθεση του υπόψη 
έργου στην παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση, επειδή το αντικείµενο των εργασιών πρέπει 
να εκτελεστεί άµεσα λόγω του είδους αυτών (ασφαλτικά) και της αναγκαιότητας 
αποκατάστασης των φθορών εν όψει των βροχοπτώσεων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/667/01-09-2011) 

− Την έγκριση του από 30-08-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 23-08-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης πεδινού επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) 79.913,76 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 € 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε∆Ε, που προσέφερε έκπτωση τέσσερα 
επί τοις εκατό (4,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 53.854,39 €, µε απρόβλεπτα 61.932,55 € και συνολική δαπάνη µε 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 96.642,13 € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και 
η προσφορά του µειοδότη (4,00%) είναι συµφέρουσα, επειδή το αντικείµενο των εργασιών 
πρέπει να εκτελεστεί άµεσα λόγω του είδους αυτών (ασφαλτικά) και της αναγκαιότητας 
αποκατάστασης των φθορών εν όψει των βροχοπτώσεων, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 
30-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη 
(01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 
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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση τρόπου υλοποίησης των δράσεων του έργου του Ε.Π. Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac» και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών 
Τεχνικού Συµβούλου και Ερευνητή σε θέµατα παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 30-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
60020/2190/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το 
Ε.Π.Culture µε τίτλο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac εγκρίθηκε το 
2010 (υπ’ αριθµ. 10/111/2-12-2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ιωαννίνων) και η 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων συµµετείχε στην υποβολή πρότασης µε εταίρους από τις 
χώρες της Ισπανίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Εσθονίας και της Πορτογαλίας. Το ύψος του 
προγράµµατος συνολικά ανέρχεται στις 393.795 Ευρώ. Η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
είναι 50%  ήτοι 196.897,5 ευρώ. Πιο συγκεκριµένα για την Περιφέρεια Ηπείρου ο προϋπολογισµός 
όπως διαµορφώθηκε στο εταιρικό σχήµα ανέρχεται στις 52.938 ευρώ από τα οποία τα 26.469 
ευρώ είναι η ίδια συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου. Αντικείµενο του έργου είναι η παραγωγή 
ενός Ευρωπαϊκού Αγροτικού Ηµερολογίου µε κεντρικό άξονα τον παραδοσιακό τρόπο πρόβλεψης 
του καιρού και επιδίωξη η διερεύνηση των αξιών της παραδοσιακής ζωής µέσω της έρευνας, της 
συνεργασίας και της διάδοσης. Το έργο στοχεύει στη δηµιουργία ενός διαπολιτισµικού διαλόγου 
µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών µέσα από ένα µακροχρόνιο δίκτυο συνεργασίας, το οποίο θα 
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επιτρέψει την επικοινωνία ανάµεσα στην παράδοση και την καινοτοµία. Η διάρκεια του 
προγράµµατος είναι  από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012. ∆ράσεις του έργου είναι: 
Ι.Συντονισµός:  Επιτροπές Καθοδήγησης, II. Έρευνα για την Ιστορία των Ευρωπαϊκών 
ηµερολογίων και την πρόβλεψη του καιρού, III. Συνεργασία: α) Έρευνα και Εργαστήριο για τις 
Γραπτές  Πηγές της παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού, β) Έρευνα και Εργαστήριο για τις 
Προφορικές Πηγές της παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού γ) CultRural Φεστιβάλ (Το φεστιβάλ 
θα πραγµατοποιηθεί στο Νοµό Ιωαννίνων) δ) Τελικό συνέδριο, IV. διάδοση: Εικονικό 3D αλµανάκ 
(website), Εκθέσεις και εκπαιδευτικό πρόγραµµα, Υλικό δηµοσιότητας (DVD και φυλλάδια). Με 
βάση τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται: Η υλοποίηση των δράσεων του έργου να γίνει µε 
µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού µε επιστηµονικό υπεύθυνο του 
προγράµµατος τη Σοφία Τριάντου, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 
Την παροχή υπηρεσιών, στην οµάδα του Επιστηµονικού προσωπικού και των Τεχνικών ως 
Τεχνικός Σύµβουλος η Ελένη Παγκρατίου αρχιτέκτων γεωγράφος, για ποσό 4.200 € και ως 
ερευνήτρια σε θέµατα παραδοσιακής πρόβλεψης  του καιρού η  Μαρία Τσουµάνη, υποψήφια 
διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων του Τµήµατος Επιστηµών της Τέχνης και πλαστικών 
Τεχνών,  για ποσό 2.100 € Επίσης στην εισήγηση επισυνάπτεται και έγγραφο του  τελικού 
προϋπολογισµού µε την εγκεκριµένη κατανοµή ανά κατηγορία δράσης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/668/01-09-2011) 

Α. Εγκρίνει, η υλοποίηση των δράσεων του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Culture, µε τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», στο οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου, να γίνει µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε επιστηµονικό υπεύθυνο του Προγράµµατος τη Σοφία Τριάντου, υπάλληλο 
της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης. 

Ο τελικός προϋπολογισµός του ανωτέρω έργου για την Περιφέρεια Ηπείρου, όπως διαµορφώθηκε 
στο εταιρικό σχήµα, ανέρχεται στο ποσό των € 52.938,00 εκ των οποίων, ποσό € 26.469,00 είναι η 
ίδια συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, η δε εγκεκριµένη κατανοµή ανά κατηγορία δράσης, 
αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ   

  ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Κόστος που συνδέεται άµεσα µε την εφαρµογή των δραστηριοτήτων προγράµµατος 

 Αµοιβή των καλλιτεχνών 2000
 Ανταµοιβές του επιστηµονικών προσωπικού και των 
τεχνικών 15870

Ταξίδια   3600

Επιβίωση    3386

∆απάνες του πιστοποιητικού των τελικών δηλώσεων 2000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 26856

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η παραγωγή, η επικοινωνία, οι δαπάνες διάδοσης και οι δαπάνες της εκµετάλλευσης  

DVD 0

web site 0

Posters 3000

Logo 0

παραγωγή 
  

flyers 3000

Μετάφραση   2000

Κόστος διανοµής   500

Κόστος διάδοσης  public 
publicity 1000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κόστος συµµετοχής  στις διασκέψεις, σεµινάρια/εργαστήρια 

Μίσθωση εγκαταστάσεων   700

Travel expenses   600

Τοπικές µεταφορές   800

κόστος αναπαραγωγής   549

Αµοιβές οµιλητών   300
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Reproduction cost   1000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3949
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Έξοδα ταξιδιού και έξοδα διαµονής για το aministrative προσωπικό σχετικά µε την 
εφαρµογή της δράσης 
Ταξίδια   2400

Επιβίωση    2233

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   4633
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ∆ιοίκηση & διαχείριση 
προσωπικού      

Προσωπικό   8000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   52938

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 26469

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΕΛΛΑ∆Α) 26469

 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών για την οµάδα του Επιστηµονικού προσωπικού και των Τεχνικών 
του ανωτέρω έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό 
Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», 

1. στην Ελένη Παγκρατίου αρχιτέκτονα γεωγράφο, ως Τεχνικό Σύµβουλο, µε τίµηµα για το σύνολο 
των παρεχοµένων υπηρεσιών € 4.200,00 και  

2. στην Μαρία Τσουµάνη, υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του Τµήµατος 
Επιστηµών της Τέχνης και πλαστικών Τεχνών, ως ερευνήτρια σε θέµατα παραδοσιακής 
πρόβλεψης του καιρού, µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 2.100,00  

Εγκρίνει την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των: Ελένης 
Παγκρατίου και Μαρίας Τσουµάνη, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα όσα 
ειδικότερα θα ορίζονται σ΄ αυτές. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί κατ’ 
ουσία στη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο διακρατικό Πρόγραµµα της Ε.Ε., 
επειδή δεν εξυπηρετεί καµία ουσιαστική ανάγκη των αγροτών. 

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, 
την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση µετάβασης και σχετικές δαπάνες, του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Παντελή 
Κολόκα, ενός υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου και δύο στελεχών του Προγράµµατος, στο Fehmarn της Γερµανίας, για τη 
συµµετοχή τους στο δεύτερο meeting  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, Πολιτισµός 2007-
2013, µε τίτλο  E.R.A. - European Rural Almanac ( Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο).  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 30-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 60022/2191/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετάβασης και τις δαπάνες µετάβασης, όπως περιγράφονται στο συνηµµένο 
πίνακα από 13-9-2011 έως 17-9-2011, του Παντελή Κολόκα  Αντιπεριφεριάρχη Ηπείρου σε 
θέµατα Παιδείας Πολιτισµού και Αθλητισµού, της Σοφίας Τριάντου µονίµου υπαλλήλου της 
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, της Ελένης Παγκρατίου τεχνικής Συµβούλου του 
προγράµµατος, και της Μαριάς Τσουµάνη ερευνήτριας του προγράµµατος, στο Fehmarn της 
Γερµανίας, για τη συµµετοχή στο δεύτερο meeting  του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, 
Πολιτισµός 2007-2013, µε τίτλο  E.R.A. - European Rural Almanac (Ευρωπαϊκό Αγροτικό 
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Ηµερολόγιο), στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. 10/111/2-12-2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ιωαννίνων. Επιπλέον 
εισηγείται την έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού (πέντε χιλιάδων 
πενήντα) 5050 € στο όνοµα της Σοφίας Τριάντου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/669/01-09-2011) 

A. Εγκρίνει τη µετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου σε θέµατα Παιδείας Πολιτισµού και 
Αθλητισµού κ. Παντελή Κολόκα, της Σοφίας Τριάντου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ελένης Παγκρατίου Τεχνικής Συµβούλου, 
και της Μαριάς Τσουµάνη ερευνήτριας του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», στο οποίο 
η Περιφέρεια Ηπείρου µετέχει ως εταίρος (αριθµ. 10/111/2-12-2010 απόφαση Ν.Σ. 
Ιωαννίνων), στο Fehmarn της Γερµανίας, από 13-09-2011 έως 17-09-2011 για τη συµµετοχή 
τους στο δεύτερο meeting  του Προγράµµατος. 

B. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, διαµονής, εκτός έδρας 
αµοιβών κλπ, για τους ανωτέρω συµµετέχοντες, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό 
του έργου, ως εξής: 

Αεροπορικά εισιτήρια:  ποσό  € 1.700,00 

Έξοδα µετακίνησης:  ποσό  €    350,00 

Έξοδα διαµονής:   ποσό  €  1.300,00  

Αµοιβές εκτός έδρας:  ποσό  €  1.700,00  

    Σύνολο:  ποσό  €  5.050,00 

Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού (πέντε χιλιάδων πενήντα 
ευρώ (5.050,00 €) στο όνοµα της Σοφίας Τριάντου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί κατ’ 
ουσία στη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο διακρατικό Πρόγραµµα της 
Ε.Ε., επειδή δεν εξυπηρετεί καµία ουσιαστική ανάγκη των αγροτών. 

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

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 4/73/22-02-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του από 10-02-2011 
επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή κατέστη άγονος. Επιπλέον εγκρίθηκε η 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ



 - 83 - 

διεξαγωγή νέου ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, την 05-04-2011 (µε επαναληπτική 
ηµεροµηνία την 07-04-011) και η διακήρυξη αυτού. 

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

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

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

11. Την αριθµ. 24/661/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και οι 
όροι της διακήρυξης αυτού (υπ’ αριθµ. 5/2011) για την για την προµήθεια 1) πετρελαίου 
θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆, από υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης έως την 31-12-2011, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού € 
67.420,00 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511, 1512 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 

12. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 59956/3140/30-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
60016/2188/30-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία ζητείται η 
υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης στην εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 082970873 ∆ΟΥ: Ηγουµενίτσας και ταχ. 
∆/νση: 1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας Ηγουµενίτσα, για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
κίνησης και λιπαντικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µέχρι 
τέλους Σεπτεµβρίου, ποσού µέχρι 15.000,00 € µε ΦΠΑ και δεδοµένου ότι σε τέσσερις (4) 
συνεχόµενους διαγωνισµούς δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής (αριθµ. 
διακηρύξεων 5/2010, 7/2010, 1/2011 & 4/2011). Επιπλέον σηµειώνεται ότι για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα από 1/10/2011 µέχρι 31/12/2011 που αφορά την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών, θα διενεργηθεί 
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός (αριθµ. 5/2011 διακήρυξη). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/670/01-09-2011) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε. µε ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας 
Ηγουµενίτσα), της προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες 
των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 
15.000,00 € µε ΦΠΑ, µέχρι τέλους Σεπτεµβρίου έτους 2011, που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), µε τιµή χρέωσης που θα υπολογίζεται στην λιανική 
τιµή του πρατηρίου του προµηθευτή κατά την ηµέρα πώλησης του είδους, δεδοµένου ότι 
σε τέσσερις (4) συνεχόµενους διαγωνισµούς δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής 
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(αριθµ. διακηρύξεων 5/2010, 7/2010, 1/2011 & 4/2011), ενώ επιπλέον έχει εγκριθεί 
(αριθµ. 24/661/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής), η διενέργεια σχετικού 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής την 20-09-2011 για την 
ανάδειξη νέων µειοδοτών – προµηθευτών, από υπογραφή της σχετικής σύµβασης έως 
την 31-12-2011 και  

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

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
για υπηρεσιακούς λόγους. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

4. 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». 

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

6. 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. 

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την έγκριση της 
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 30-08-
2011 προκειµένου να παραστεί ως αρµόδιος θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης, σε 
συνάντηση µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, και την 31-08-2011 σε 
συνάντηση µε υπηρεσιακούς παράγοντες της ∆ιαχειριστικής Αρχής Αλιείας, για το έργο 
«Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/671/01-09-2011) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 30-
08-2011 προκειµένου να παραστεί ως αρµόδιος θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης, σε συνάντηση 
µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, και την 31-08-2011 σε συνάντηση µε 
υπηρεσιακούς παράγοντες της ∆ιαχειριστικής Αρχής Αλιείας, για το έργο «Αλιευτικό 
Καταφύγιο Κορωνησίας», καθώς και τη σχετική δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων εκτός 
έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης,  διαµονής ηµερήσια αποζηµίωση κλπ), η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716).  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (οθόνες Η/Υ) για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
60158/4431/31-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60234/2194/31-08-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αναφέρεται ότι στα πλαίσια της 
εφαρµογής του νέου ενιαίου λογιστικού προγράµµατος από την ∆/νση Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου διαπιστώθηκε ότι χρειάζονται οθόνες απεικόνισης µεγαλύτερης 
ανάλυσης από τις υπάρχουσες και εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια, µε απευθείας ανάθεση, ειδών 
µηχανολογικού εξοπλισµού (οθόνες Η/Υ) για τις ανάγκες της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, τόνισαν ότι µε δεδοµένο το γεγονός ότι έχει ήδη γίνει 
καταγραφή του υπάρχοντος πληροφοριακού εξοπλισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, είναι 
σηµαντικό να υπάρχει αλληλοενηµέρωση και συνεννόηση µεταξύ των Υπηρεσιών όλων 
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των Π.Ε., ως προς την ανάγκη ανανέωσης – αναβάθµισης των µηχανηµάτων, για την 
καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισµού. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/672/01-09-2011) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, την προµήθεια µε απευθείας ανάθεση, ειδών µηχανολογικού εξοπλισµού (οθόνες 
Η/Υ) για τις ανάγκες της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, προϋπολογισµού 
δαπάνης € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 1723 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – γέφυρα 
Κονδύλη», 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 Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δρόµου 
Πετράλωνα – γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2962/31-08-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60232/2193/31-08-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
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θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 24.385,29 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/673/01-09-2011) 

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, του έργου που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
έτους 2011, µε τίτλο «Συντήρηση δρόµου Πετράλωνα – γέφυρα Κονδύλη», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 24.385,29 € και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
2962/31-08-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 

δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση εκτέλεσης έργου σε βάρος των πιστώσεων του γενικού κονδυλίου µε τίτλο 
«Σύνταξη τεχνικών µελετών», του Προγράµµατος Κεντρικών Πόρων (Κ.Α.Π.) της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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. 5/17/28-02-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και 
Ανάπτυξης. 

7. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του γενικού κονδυλίου «Σύνταξη 
τεχνικών µελετών» µε προϋπολογισµό € 500.000,00 και πίστωση 400.000,00 €. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 31-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
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αρ. πρωτ. 60515/2195/01-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου την έγκριση συνολικής δαπάνης 55.350 € 
για την εκτέλεση του έργου «κατάρτιση υποβολής φακέλου πρότασης για το ορεινό 
ενεργειακό χωριό». Το έργο αυτό αφορά την προετοιµασία του φακέλου (τεχνική µελέτη, 
προϋπολογισµός, κλπ) προκειµένου να καταστεί ώριµη η υποβολή πρότασης στα 
πλαίσια του Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» του ΥΠΕΚΑ. Στη συνέχεια εισηγείται όπως το ανωτέρω έργο εκτελεστεί 
από την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», βάσει της σχετικής σύµβασης 
ανάθεσης µε την Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 5/17/28-02-2011 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 100 παρ. 6 εδ. 2 του Π.∆. 30/1996 και της αριθµ. 35798/2006 (ΦΕΚ 1050 Β/25-
07-05) Υπουργικής Απόφασης και των διατάξεων των άρθρων 282 «Γενικές Μεταβατικές 
∆ιατάξεις» και 283 «Τελικές Ρυθµίσεις» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/674/01-09-2011) 

Εγκρίνει, σε βάρος των πιστώσεων του γενικού κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε τίτλο «Σύνταξη τεχνικών 
µελετών» και προϋπολογισµό € 500.000,00 την εκτέλεση του έργου «Κατάρτιση υποβολής 
φακέλου πρότασης για το ορεινό ενεργειακό χωριό», συνολικής δαπάνης € 55.350,00 µε 
ΦΠΑ, το οποίο θα εκτελεσθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», βάσει της 
σχετικής σύµβασης ανάθεσης µε την Περιφέρεια Ηπείρου και µε τα όσα ειδικότερα θα 
ορίζονται σ’ αυτή, σύµφωνα µε την αριθµ. 5/17/28-02-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
100 παρ. 6 εδ. 2 του Π.∆. 30/1996 και της αριθµ. 35798/2006 (ΦΕΚ 1050 Β/25-07-05) 
Υπουργικής Απόφασης και των διατάξεων των άρθρων 282 «Γενικές Μεταβατικές 
∆ιατάξεις» και 283 «Τελικές Ρυθµίσεις» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η 
υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια Ηπείρου για το «ορεινό ενεργειακό χωριό», δεν 
δίνει λύσεις στα προβλήµατα των ορεινών χωριών ούτε δηλ. στα προβλήµατα επιβίωσης 
που αντιµετωπίζουν, ούτε στις ανάγκες των κατοίκων των περιοχών αυτών, 
επιφυλάχθηκε δε για συνολική τοποθέτηση επί του θέµατος, κατά τη συζήτησή του στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ηπείρου.  

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, δήλωσαν 
ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ και κατέθεσαν τις παρατηρήσεις του ως εξής: «Κατ’ αρχήν 
δεχόµαστε να συζητηθεί το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, παρότι δεν τεκµηριώνεται το 
επείγον του θέµατος, και επί της ουσίας αλλά και µε τον τρόπο µε τον οποίο έρχεται 
προς συζήτηση σήµερα, µε ελλιπή εισήγηση και τεκµηρίωση. Αν και µια τέτοια 
διαδικασία ανάθεσης από την Περιφέρεια, στην Αναπτυξιακή της Εταιρεία, δικαιολογείται 
βάσει των ισχυουσών διατάξεων του «Καλλικράτη» –  κατ’ ανάλογη εφαρµογή όσων 
ίσχυαν για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις – προκύπτουν βάσιµα ερωτήµατα εάν και 
κατά πόσο η Εταιρεία διαθέτει το ειδικευµένο στελεχιακό δυναµικό για την κατάρτιση του 
φακέλου πρότασης για το ορεινό ενεργειακό χωριό και εδώ προκύπτει εύλογα το 
ερώτηµα εάν η «Ήπειρος» –  γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο – συνεργασθεί µε άλλη, 
ειδικευµένη α’ αυτόν τον τοµέα, εταιρεία. Ο ισχυρισµός µας αυτός ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι παρότι το θέµα έρχεται σήµερα προς συζήτηση ως επείγον, δεν συνοδεύεται 
από ενηµερωτικό σηµείωµα – πόσο µάλλον από τεκµηριωµένη εισήγηση, η οποία 
απαραίτητα θα έπρεπε να υπάρχει. Προφανώς και πρέπει να περιλαµβάνεται στον 
προγραµµατισµό και τους στόχους της Περιφέρειάς µας η αξιοποίηση των Εθνικών και 
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Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων προς όφελος της περιοχής και ιδιαίτερα όταν αυτά έχουν 
σχέση µε την αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, για να έχει όµως αποτέλεσµα 
η όποια ενέργειά της για το σκοπό αυτό, πρέπει να γίνεται µε τη σωστή διαδικασία και τη 
δέουσα προετοιµασία». Σηµείωσαν επίσης ότι η παράταξη «Ήπειρος τόπος να ζεις», θα 
τοποθετηθεί συνολικά επί του θέµατος, κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, η οποία πρέπει να συνεδριάσει για 
το θέµα αυτό, αν και η παράταξή τους έχει καταθέσει πρόταση στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο, τα θέµατα µείζονος σηµασίας για την Περιφέρεια – όπως είναι και το 
συγκεκριµένο – να συζητούνται στο Π.Σ. ώστε να υπάρχει πλήρης και επαρκής 
ενηµέρωση όλων των µελών 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης για την εκτός έδρας µετακίνηση του 
κτηνιάτρου Μάριου Τρουµπούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του σε 
σύσκεψη του Υ.Α.Α. & Τροφίµων, µε θέµα τον κοινοτικό έλεγχο στα Ζώντα ∆ίθυρα 
Μαλάκια, που θα πραγµατοποιηθεί την 07-09-2011. 

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

6. Την εισήγηση του τµήµατος Κτηνιατρικής της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7472/01-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
60809/2204/01-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης, που αφορά στη µετακίνηση σε 
διαδοχικούς προορισµούς στη λωρίδα Σαγιάδα – Θεσσαλονίκη, του κτηνιάτρου Μάριου 
Τρουµπούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη του Υ.Α.Α. & 
Τροφίµων, µε θέµα τον κοινοτικό έλεγχο στα Ζώντα ∆ίθυρα Μαλάκια, που θα 
πραγµατοποιηθεί την 07-09-2011. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/675/01-09-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουµπούκη, 
κτηνιάτρου, σε διαδοχικούς προορισµούς στη Λωρίδα Σαγιάδας – Θεσσαλονίκη, για τη 
συµµετοχή του σε σύσκεψη του Υ.Α.Α. & Τροφίµων, µε θέµα τον κοινοτικό έλεγχο στα Ζώντα 
∆ίθυρα Μαλάκια, που θα πραγµατοποιηθεί την 07-09-2011, και τη σχετική δαπάνη ποσού 
περίπου € 300,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής του, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 292, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2011 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, 
την πρώτη (01) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
60025/2192/30-08-2011 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:  

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 23-08-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Προστασία πρανών και ενίσχυση 
αναχωµάτων χειµάρρων Άννινου, Κοµποτέϊκου και Βωβού», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Προστασία πρανών και 
ενίσχυση αναχωµάτων χειµάρρων Άννινου, Κοµποτέϊκου και Βωβού», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 20/520/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2383/15-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ



 - 97 - 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
2957/30-08-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60788/2199/01-09-2011 στον φάκελο 
8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 30-08-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 
23-08-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την 
ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
ΧΑΤΖΕΛΛΗ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση εβδοµήντα επί 
τοις εκατό (70,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
21.201,41 €, µε απρόβλεπτα 24.381,62 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
30.000,00  € δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 
Επιπλέον η Υπηρεσία σηµειώνει ότι εισηγείται την ανάθεση του υπόψη έργου στην 
παραπάνω εργοληπτική επιχείρηση, επειδή οι εργασίες που περιλαµβάνονται έχουν 
αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο δυνατό όσο οι καιρικές 
συνθήκες το επιτρέπουν και προ του φθινοπώρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/676/01-09-2011) 

− Την έγκριση του από 30-08-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 23-08-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας, µε τίτλο «Προστασία πρανών και ενίσχυση αναχωµάτων χειµάρρων Άννινου, 
Κοµποτέϊκου και Βωβού», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 81.272,09 € και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 100.000,00 € κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
ΧΑΤΖΕΛΛΗ Ε∆Ε, που προσέφερε έκπτωση εβδοµήντα επί τοις εκατό (70,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 21.201,41 €, µε 
απρόβλεπτα 24.381,62 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 30.000,00  € και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
ΧΑΤΖΕΛΛΗ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και 
η προσφορά του µειοδότη (70,00%) είναι συµφέρουσα, επειδή οι εργασίες που 
περιλαµβάνονται έχουν αντιπληµµυρικό χαρακτήρα και πρέπει να εκτελεστούν το ταχύτερο 
δυνατό όσο οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και προ του φθινοπώρου, ενώ καµία ένσταση 
δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 30-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Καττής Νικόλαος, 
   

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α8Ο7Λ9-ΙΤΖ


