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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/09-09-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του 
έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 
1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι 
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 

3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 

4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 

7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
62470/2286/07-09-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
62470/2286/07-09-2011 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 01-09-2011 συνεδριάσεως. 

2. Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων Νικολάου Ντούγια και Αικατερίνης Ντόντορου, υπαλλήλων 
της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή τους σε σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
στη ∆ράµα, την 15-09-2011. 

3. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία Άγγλων δηµοσιογράφων. 
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4. Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού 
δικτύου του Νοµού (Καρυές),  προϋπολογισµού δαπάνης € 7.500,00 πλέον ΦΠΑ. 

5. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 14ης Σεπτεµβρίου, ως Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. 

6. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις Μνήµης και Πολιτισµού, και µε 
αφορµή τη συµπλήρωση 400 ετών από το επαναστατικό κίνηµα του ∆ιονυσίου του Φιλοσόφου και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Έγκριση συνδιοργάνωσης της 9ης Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας Εθελοντών Αιµοδοτών, που θα 
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

8. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων «Γύρος Λίµνης – Ρυθµός ζωής» που θα πραγµατοποιηθεί 
στα Ιωάννινα και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

9. Έγκριση µετακίνησης του Περικλή Ευσταθίου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για  τη συµµετοχή του σε σύσκεψη 
που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στην Αθήνα. 

10. Έγκριση µετακίνησης του κτηνιάτρου Κων/νου Πεταλά, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του 
σε σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στη ∆ράµα, την 
15-09-2011. 

11. Έγκριση µετακίνησης των Κων/νου Χουλιάρα και Σταυρούλας Πετρά, υπαλλήλων της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ικτύου 
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης», που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 11 έως 13-10-2011. 

12. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 14ης Σεπτεµβρίου, ως Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

13. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η 
από 30-08-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς. 

14. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας της Π.Ε. Άρτας «Προστασία 
πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, 
δεδοµένου ότι η από 30-08-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

15. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός 
τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η 
από 06-09-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς. 

16. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

17. Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη διαγραµµάτων των 
καταπατηµένων εκτάσεων περιοχής  Αγίων Αναργύρων Π.Ε. Άρτας. 

18. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του 
έργου «Έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και 
Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., µέχρι την 30-09-2011. 

19. Έγκριση δαπάνης ποσού € 2.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο 
όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, για την κάλυψη µικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

20. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε τις αριθµ. 
52832/1565/01-08-2011, 56492/1806/16-08-2011 και 59581/1891/29-08-2011 αποφάσεις του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, λόγω πυρκαγιών 
που εκδηλώθηκαν α) στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας την 30-07-2011, β) 
στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας την 13-08-2011 και γ) στο συνοικισµό Λάκκας 
Ηγουµενίτσας την 24-08-2011. 

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

22. Έγκριση δαπάνης µεταφοράς υλικών ∆ακοκτονίας, για την εκτέλεση του προγράµµατος της 
∆ακοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 
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23. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 2.300 λίτρων συµπυκνωµένου 
δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο) στα πλαίσια του Προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

24. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για τον καθαρισµό του ρέµατος 
Καρύδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου. 

25. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για τον καθαρισµό του εσοδευτικού 
αύλακος του ιχθυοτροφείου «ΜΑΖΩΜΑ» του Αλιευτικού Συνεταιρισµού  Πρέβεζας και συγκρότηση 
της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

26. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

2. Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην εφηµερίδα 
«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» - αφιέρωµα ∆ΕΘ. 

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

4. Απόφαση επί της από 01-08-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-07-2011 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προστασία πρανών ποταµού 
Αράχθου στη θέση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας», προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ, βάσει 
της αριθµ. πρωτ. 62504/748/08-09-2011 γνωµοδότησης της Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας 
Ηπείρου και έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

5. Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην 
περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι 
αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 57554/1855/19-08-2011 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/656/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
61897/1982/06-09-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Τ.Κ. Πάδων του ∆ήµου Κόνιτσας, λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή, την 05-09-2011. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας, 
µε τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή γεφυρών», προϋπολογισµού € 200.000,00 
µε ΦΠΑ. 

8. Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της µνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.  

9. Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, την 16-09-2011 στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους σε συνάντηση που διοργανώνει το 
ΥΠ.Α.Α.Ν. µε σκοπό την ενηµέρωση των διαδικασιών του Νέου Επενδυτικού Νόµου 3908/2011 και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

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

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 01-09-2011 συνεδριάσεως.  

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 
Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων Νικολάου Ντούγια και Αικατερίνης Ντόντορου, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στη ∆ράµα, την 15-09-2011. 
 
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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7766/06-09-2011 έγγραφο , συνηµµένο µε 
αριθµ. πρωτ. 62368/2266/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης στη ∆ράµα και της προκαλούµενης 
δαπάνης των Κτηνιάτρων, Αικατερίνης Ντόντορου και Νικόλαου Ντούγια, για την 
συµµετοχή τους σε σεµινάριο µε θέµα «Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία 
των ζώων στις εκτροφές και οργάνωση των επισήµων ελέγχων στα πλαίσια του καν.  
882/2004», το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 15 
Σεπτεµβρίου 2011.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/677/09-09-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των κτηνιάτρων Αικατερίνης Ντόντορου και Νικόλαου Ντούγια, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη ∆ράµα, για τη 
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συµµετοχή τους σεµινάριο µε θέµα «Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία των 
ζώων στις εκτροφές και οργάνωση των επισήµων ελέγχων στα πλαίσια του καν.  
882/2004», το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
στις 15 Σεπτεµβρίου 2011 και τη σχετική δαπάνη συνολικού ποσού € 550,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησής τους, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 292, ΚΑΕ 5329 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 
Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία Άγγλων δηµοσιογράφων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 61789/493/05-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62371/2267/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το 1ο 15νθήµερο του Σεπτεµβρίου πρόκειται να επισκεφθεί την περιοχή 
της Ηπείρου οµάδα Άγγλων δηµοσιογράφων, αποτελούµενη από 35 άτοµα, προκειµένου 
να κινηµατογραφήσουν τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής, αλλά και παραδοσιακές 
δράσεις και εργασίες (παραγωγή ελαιόλαδου, ψάρεµα στον Αµβρακικό, παραγωγή 
τυριού κ.λ.π.). Η επίσκεψη αυτή, έχει στόχο την προβολή της περιοχής µας στην Αγγλία, 
που είναι µια ισχυρή οικονοµικά αγορά και δείχνει ενδιαφέρον για την Ήπειρο. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 3.000,00 € για την κάλυψη της φιλοξενίας 
αυτής σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της 
Περιφέρειας Ηπείρου). Το ποσό θα καλύψει έξοδα παράθεσης γευµάτων και 
αναψυκτικών, αµοιβή ελαιοτριβείου για τη συλλογή, την έκθλιψη και τη µεταφορά 
ελαιοκάρπων και προµήθεια αναµνηστικών δώρων). 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, τόνισαν ότι είναι σηµαντικό να ενηµερωθούν όλοι οι Περιφερειακοί 
Σύµβουλοι για το πρόγραµµα της επίσκεψης των Βρετανών δηµοσιογράφων, ώστε να 
είναι σε θέση να πλαισιώσουν την οµάδα και να συµβάλλουν στην προβολή της 
Περιφέρειας Ηπείρου αλλά και κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ενώ σηµείωσαν ότι 
εξακολουθεί να ισχύει η θέση τους για προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, 
έγκαιρα και µε περιφερειακή διάσταση για το θέµα της τουριστικής προβολής και 
διαφήµισης της περιοχής µας. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/678/09-09-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011 «Τουριστική 
Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779) για την κάλυψη των εξόδων 
φιλοξενίας οµάδας Άγγλων δηµοσιογράφων, αποτελούµενη από 35 άτοµα, που θα 
επισκεφθεί την περιοχή της Ηπείρου, το 1ο 15νθήµερο του Σεπτεµβρίου, προκειµένου να 
κινηµατογραφήσουν τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής, αλλά και παραδοσιακές δράσεις και 
εργασίες (παραγωγή ελαιόλαδου, ψάρεµα στον Αµβρακικό, παραγωγή τυριού κ.λ.π.), µε 
στόχο την προβολή της περιοχής µας στην Αγγλία, που είναι µια ισχυρή οικονοµικά αγορά 
και δείχνει ενδιαφέρον για την Ήπειρο. Η δαπάνη θα καλύψει τα έξοδα παράθεσης 
γευµάτων και αναψυκτικών, αµοιβή ελαιοτριβείου για τη συλλογή, την έκθλιψη και τη 
µεταφορά ελαιοκάρπων και προµήθεια αναµνηστικών δώρων. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α897Λ9-Ο67



 - 8 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης µε ιδιωτικό συνεργείο και µε 
αυτεπιστασία µε προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας 
µπέλεϋ του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού (Καρυές),  προϋπολογισµού 
δαπάνης € 7.500,00 πλέον ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62341/2005/07-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62373/2268/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση γενικής επισκευής και συντήρησης 
γέφυρας ΜΠΕΛΕΥ (Καρυές) του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νοµού, µε συνολική 
δαπάνη € 7.500,00 πλέον ΦΠΑ, που περιλαµβάνει την δαπάνη αγοράς ξυλείας 10 κυβικά 
µέτρα και τη γενική επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο και αυτεπιστασία µε προσωπικό της 
Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/679/09-09-2011) 

Εγκρίνει τη γενική επισκευή και συντήρηση µε ιδιωτικό συνεργείο και µε αυτεπιστασία µε 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, γέφυρας µπέλεϋ του επαρχιακού 
οδικού δικτύου του Νοµού στις Καρυές, προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης € 7.500,00 
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πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (Ε.Φ. 071 
ΚΑΕ 9571), η οποία περιλαµβάνει την δαπάνη αγοράς ξυλείας 10 κυβικών µέτρων και τη 
γενική επισκευή µε ιδιωτικό συνεργείο και αυτεπιστασία µε προσωπικό της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 14ης Σεπτεµβρίου, ως Ηµέρας Μνήµης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58406/722/06-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62421/2280/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. 
Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της 14ης 
Σεπτεµβρίου ως Ηµέρας  Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το 
Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 18 Σεπτεµβρίου 2011, στην 
Ανατολή Ιωαννίνων µε τη συνεργασία του ∆ήµου Ιωαννιτών και της Αδελφότητας των 
Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου και περιλαµβάνει δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, 
καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις 
σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 
35567/1-8-11 και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες 
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εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.500  € πλέον ΦΠΑ, για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής στην εκδήλωση. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και φυτών, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, αγορά ειδών για δεξίωση κ.α. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/680/09-09-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού της 
επετείου για τον εορτασµό της 14ης Σεπτεµβρίου ως Ηµέρας  Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος στις 18 Σεπτεµβρίου 2011, στην Ανατολή Ιωαννίνων µε τη συνεργασία 
του ∆ήµου Ιωαννιτών και της Αδελφότητας των Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου και 
περιλαµβάνει δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και 
δεξίωση. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το 
Π.∆. 304/21-09-2001 και βάσει της µε αριθ. πρωτ. 35567/01-08-2011 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους 
κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ενώ η οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο 
εθνικών και ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης 
τιµής που οφείλουµε στα θύµατα της µικρασιατικής καταστροφής, αλλά και στο ιερό 
χρέος απέναντι στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, να εναντιωνόµαστε σε κάθε είδους 
θηριωδία, που έχει ως στόχο την προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές 
δράσεις και διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εορτής και περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και φυτών, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, αγορά ειδών για δεξίωση κ.α.   

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα 
(09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις Μνήµης και Πολιτισµού, και µε 
αφορµή τη συµπλήρωση 400 ετών από το επαναστατικό κίνηµα του ∆ιονυσίου του Φιλοσόφου 
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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε 
µε το αριθµ. πρωτ. 60028/728/06-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62422/2281/07-09-
2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι κύκλος εκδηλώσεων από 
τις 9 ως και 12 Σεπτεµβρίου 2011 διοργανώνεται στα Γιάννινα µε πρωτοβουλία της Πανηπειρωτικής 
Συνοµοσπονδίας Ελλάδας, της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Ιωαννιτών και µε αφορµή τη 
συµπλήρωση 400 ετών από το επαναστατικό κίνηµα του ∆ιονυσίου του Φιλοσόφου. Η 
αποκορύφωση των εκδηλώσεων µνήµης και πολιτισµού θα γίνει στις 12-9-2011, στο χώρο του Ιτς 
Καλέ του Κάστρου των Ιωαννίνων, ιστορικό χώρο αναφοράς της επανάστασης του 1611. Η 
εκδήλωση θα έχει χαρακτήρα πολυθεάµατος και συµπεριλαµβάνει µουσικό και χορευτικό 
πρόγραµµα, οπτικοακουστικές προβολές, ποιητικό, θεατρικό και ιστορικό αναλόγιο και 
εκπαιδευτικές δράσεις. Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια  Ηπείρου 
αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την απότιση φόρου τιµής στους ήρωες του παρελθόντος, καθώς 
και την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου, συντελεί στην καλλιέργεια του πατριωτικού φρονήµατος 
ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη 
κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής, συµβάλλοντας στην προβολή της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς και προάγει το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων. Η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση 
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της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, προορισµοί και σκοποί που 
προβλέπονται από τις ιδρυτικές διατάξεις της. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 1.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, ήτοι την 
ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση- συµµετοχή σε ηµερίδες, 
εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» Ειδ.φορέας:071, Κ.Α.Ε.:9779 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/681/09-09-2011) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδηλώσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν στα Ιωάννινα, από τις 9 ως και 12 Σεπτεµβρίου 2011, µε πρωτοβουλία της 
Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδας, της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Ιωαννιτών 
και µε αφορµή τη συµπλήρωση 400 ετών από το επαναστατικό κίνηµα του ∆ιονυσίου του 
Φιλοσόφου. Η αποκορύφωση των εκδηλώσεων µνήµης και πολιτισµού θα γίνει στις 12-9-2011, 
στο χώρο του Ιτς Καλέ του Κάστρου των Ιωαννίνων, ιστορικό χώρο αναφοράς της επανάστασης 
του 1611. Η εκδήλωση θα έχει χαρακτήρα πολυθεάµατος και συµπεριλαµβάνει µουσικό και 
χορευτικό πρόγραµµα, οπτικοακουστικές προβολές, ποιητικό, θεατρικό και ιστορικό αναλόγιο και 
εκπαιδευτικές δράσεις 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια  Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της 
για την απότιση φόρου τιµής στους ήρωες του παρελθόντος, καθώς και την ανάδειξη της 
ιστορίας του τόπου, συντελεί στην καλλιέργεια του πατριωτικού φρονήµατος ιδιαίτερα ανάµεσα 
στους νέους, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών 
συλλόγων της περιοχής, συµβάλλοντας στην προβολή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και 
προάγει το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε 
σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της 
πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, προορισµοί και σκοποί που 
προβλέπονται από τις ιδρυτικές διατάξεις της. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση- 
συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» (Ειδ. 
Φορέας 071, Κ.Α.Ε.9779) για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου 
στη διοργάνωση και περιλαµβάνουν την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α897Λ9-Ο67



 - 14 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα 
(09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης της 9ης Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας Εθελοντών Αιµοδοτών, που 
θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα 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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε 
µε το αριθµ. πρωτ. 60030/729/07-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62423/2282/07-09-
2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης 
της 9ης Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας των Εθελοντών  Αιµοδοτών, που πραγµατοποιείται το 
διάστηµα 19-26/9/2011 στα Ιωάννινα, µε πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιµοδοτών και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Στην εκδήλωση συµµετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της εκκλησίας, 
καθώς και σύλλογοι αιµοδοτών. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 26/9/2011 και 
εκτός των άλλων εκδηλώσεων, θα γίνει και ανοιχτή αιµοληψία. Με τη διοργάνωση αυτή η 
Περιφέρεια Ηπείρου προβάλλει την εθελοντική αιµοδοσία ως στάση ζωής και συµβάλλει στην  
καλύτερη διάδοσή της και την προσέλκυση νέων εθελοντών αιµοδοτών, ώστε η χώρα µας να 
καταστεί αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόµενο αίµα. Παράλληλα βοηθά στην ενεργοποίηση και 
αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η εκπαίδευση, συντελεί στη συστηµατική 
προσέγγιση, ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των µαθητών όλων των βαθµίδων µε 
την έννοια της εθελοντικής αιµοδοσίας, στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες κοινωνικού και 
επιστηµονικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής και ενισχύει την καλή 
µαρτυρία του τόπου µας για την ικανότητά του να διοργανώνει εκδηλώσεις πανελλήνιας εµβέλειας 
και συµβάλλει στην τουριστική προβολή του νοµού, αφού οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία 
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να γνωρίσουν τις οµορφιές της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.000 €, πλέον Φ.Π.Α. για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής 
αυτής, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» Ειδ.φορέας:071, Κ.Α.Ε.:9779 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/682/09-09-2011) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της 9ης Πανελλήνιας 
Λαµπαδηδροµίας των Εθελοντών Αιµοδοτών, που πραγµατοποιείται το διάστηµα 19-26/09/2011 
στα Ιωάννινα, µε πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών 
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην εκδήλωση 
συµµετέχουν φορείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της εκκλησίας, καθώς και σύλλογοι αιµοδοτών. 
Η κεντρική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 26/9/2011 και εκτός των άλλων εκδηλώσεων, θα 
γίνει και ανοιχτή αιµοληψία. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή, η Περιφέρεια Ηπείρου προβάλλει την εθελοντική 
αιµοδοσία ως στάση ζωής και συµβάλλει στην  καλύτερη διάδοσή της και την προσέλκυση νέων 
εθελοντών αιµοδοτών, ώστε η χώρα µας να καταστεί αυτάρκης σε εθελοντικά προσφερόµενο 
αίµα. Παράλληλα βοηθά στην ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει 
η εκπαίδευση, συντελεί στη συστηµατική προσέγγιση, ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και 
εξοικείωση των µαθητών όλων των βαθµίδων µε την έννοια της εθελοντικής αιµοδοσίας, στέκεται 
αρωγός στις πρωτοβουλίες κοινωνικού και επιστηµονικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών 
συλλόγων της περιοχής και ενισχύει την καλή µαρτυρία του τόπου µας για την ικανότητά του να 
διοργανώνει εκδηλώσεις πανελλήνιας εµβέλειας και συµβάλλει στην τουριστική προβολή του 
νοµού, αφού οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις οµορφιές της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση- 
συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» (Ειδ. 
Φορέας 071, Κ.Α.Ε.9779) για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου 
στη διοργάνωση και περιλαµβάνουν την έκδοση και εκτύπωση έντυπου υλικού.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων «Γύρος Λίµνης – Ρυθµός ζωής» που θα 
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα 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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 60136/730/07-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62424/2283/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων µε το γενικό τίτλο «Γύρος της λίµνης 
– Ρυθµός ζωής», που πραγµατοποιούνται στα Ιωάννινα για 5η συνεχή χρονιά το διάστηµα 
17-18/9/2011. Πρόκειται για µια σειρά εκδηλώσεων πολιτιστικού, αθλητικού και 
περιβαλλοντικού χαρακτήρα ευρείας αποδοχής και πανηπειρωτικής εµβέλειας, που 
πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία διαφόρων πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών 
φορέων της περιοχής. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν µαραθώνιο δρόµο 30 χλµ., µε τη 
συµµετοχή πληθώρας αθλητών από όλη τη χώρα και παράλληλες πολιτιστικές και 
περιβαλλοντικές δράσεις. Ο συνολικός αριθµός των επισκεπτών ανέρχεται στις 5.000. Με 
τη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποσκοπεί στην ανάδειξη της αξίας του 
οικοσυστήµατος της λίµνης Παµβώτιδας και τη γενικότερη τουριστική και πολιτιστική 
προβολή της περιοχής µας, συµβάλλει στην καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος, 
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προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής και ενισχύει την ερασιτεχνική δηµιουργία και 
γενικότερα τις πρωτοβουλίες αθλητικού και πολιτιστικού περιεχοµένου των φορέων της 
περιοχής. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 3.000 €, πλέον Φ.Π.Α. 
για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. 
Ιωαννίνων» Ειδ.φορέας:071, Κ.Α.Ε.:9779 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/683/09-09-2011) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδηλώσεων µε το 
γενικό τίτλο «Γύρος της λίµνης – Ρυθµός ζωής», που πραγµατοποιούνται στα Ιωάννινα 
για 5η συνεχή χρονιά το διάστηµα 17-18/09/2011. Πρόκειται για µια σειρά εκδηλώσεων 
πολιτιστικού, αθλητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα ευρείας αποδοχής και 
πανηπειρωτικής εµβέλειας, που πραγµατοποιείται µε τη συνεργασία διαφόρων 
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών φορέων της περιοχής. Οι εκδηλώσεις 
περιλαµβάνουν µαραθώνιο δρόµο 30 χλµ., µε τη συµµετοχή πληθώρας αθλητών από 
όλη τη χώρα και παράλληλες πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή, η Περιφέρεια Ηπείρου αποσκοπεί στην 
ανάδειξη της αξίας του οικοσυστήµατος της λίµνης Παµβώτιδας και τη γενικότερη 
τουριστική και πολιτιστική προβολή της περιοχής µας, συµβάλλει στην καλλιέργεια του 
αθλητικού πνεύµατος, προβάλλοντας την άθληση ως τρόπο ζωής και ενισχύει την 
ερασιτεχνική δηµιουργία και γενικότερα τις πρωτοβουλίες αθλητικού και πολιτιστικού 
περιεχοµένου των φορέων της περιοχής 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές 
δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις Π.Ε. Ιωαννίνων» (Ειδ. Φορέας 071, Κ.Α.Ε.9779) για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση και περιλαµβάνουν 
εκτυπώσεις, µετάλλια και αναµνηστικές πλακέτες, ηχητική εγκατάσταση, φιλοξενία 
κ.ά.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 
Έγκριση µετακίνησης του Περικλή Ευσταθίου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για  τη 
συµµετοχή του σε σύσκεψη που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων στην Αθήνα. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6424/01-09-2011 έγγραφο , 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 61710/2239/05-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Περικλή 
Ευσταθίου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας 
και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για  τη συµµετοχή του σε σύσκεψη που αφορά την 
παρουσίαση αναλυτικού σχεδίου δράσης για τον επιβλαβή οργανισµό Rhynchophorus 
ferrugineus των φοινικοειδών και τον επιβλαβή οργανισµό Synchytrium endobioticum 
των γεώµηλων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 και 8/09-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/684/09-09-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Περικλή Ευσταθίου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για  τη συµµετοχή του σε σύσκεψη 
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που αφορά την παρουσίαση αναλυτικού σχεδίου δράσης για τον επιβλαβή οργανισµό 
Rhynchophorus ferrugineus των φοινικοειδών και τον επιβλαβή οργανισµό Synchytrium 
endobioticum των γεώµηλων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 7 και 8-09-2011 και τη 
σχετική δαπάνη συνολικού ποσού € 170,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής του, σε 
βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 
Έγκριση µετακίνησης του κτηνιάτρου Κων/νου Πεταλά, υπαλλήλου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας και έγκριση της σχετικής δαπάνης, 
για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στη ∆ράµα, την 15-09-2011. 
 
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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6441/02-09-2011 έγγραφο , 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 61714/2240/05-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης στη ∆ράµα και της 
προκαλούµενης δαπάνης του Κτηνιάτρου, Πεταλά Κων/νου, για την συµµετοχή του σε 
σεµινάριο µε θέµα «Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία των ζώων στις 
εκτροφές και οργάνωση των επισήµων ελέγχων στα πλαίσια του καν.  882/2004», το 
οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 15 Σεπτεµβρίου 
2011. . 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/685/09-09-2011) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση του Κτηνιάτρου Κων/νου Πεταλά, υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στη ∆ράµα, για τη συµµετοχή του σεµινάριο µε 
θέµα «Εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία των ζώων στις εκτροφές και οργάνωση 
των επισήµων ελέγχων στα πλαίσια του καν. 882/2004», το οποίο διοργανώνεται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 15 Σεπτεµβρίου 2011 και τη σχετική 
δαπάνη ποσού € 400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής του, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ. 292 και ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 
Έγκριση µετακίνησης των Κων/νου Χουλιάρα και Σταυρούλας Πετρά, υπαλλήλων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Πληροφοριακό 
Σύστηµα του ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης», που διοργανώνεται στην 
Αθήνα, από 11 έως 13-10-2011. 
 
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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6280/07-09-2011 έγγραφο , 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 62445/2284/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης στην Αθήνα και της 
προκαλούµενης δαπάνης των Κτηνιάτρων, Κων/νου Χουλιάρα και Σταυρούλας Πετρά, 
για την συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Πληροφοριακό Σύστηµα του 
∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης», στις 10 Σεπτεµβρίου 2011.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/686/09-09-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Άρτας, Κων/νου Χουλιάρα και Σταυρούλας Πετρά, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή 
τους σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Πληροφοριακό Σύστηµα του ∆ικτύου Γεωργικής 
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Λογιστικής Πληροφόρησης», το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, και θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 13-10-2011 και τη σχετική 
δαπάνη συνολικού ποσού € 600,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής τους, σε βάρος 
των πιστώσεων του Ε.Φ. 291 και ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 14ης Σεπτεµβρίου, ως Ηµέρας Μνήµης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62327/723/07-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62408/2274/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού 
της επετείου για τον εορτασµό της 14ης Σεπτεµβρίου ως Ηµέρας  Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος στις 18 Σεπτεµβρίου 2011, στην πόλη της Άρτας και περιλαµβάνει 
δοξολογία, οµιλία, καταθέσεις στεφάνων, προσφορά καφέ, νερών, αναψυκτικών για τους 
προσκεκληµένους. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 
γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 304/21-09-2001 (ΦΕΚ Α΄ 207- διορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 257/Α΄ 
2-11-2001) και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες 
εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφερειακής 
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Ενότητας Άρτας. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 500 € πλέον 
ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2011,  Φορέας: 072 ΚΑΕ: 5161. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά νερών- αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, αγορά 
στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση 
φωτογραφιών κ.λ.π. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/687/09-09-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού της 
επετείου για τον εορτασµό της 14ης Σεπτεµβρίου ως Ηµέρας  Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος στις 18 Σεπτεµβρίου 2011, στην πόλη της Άρτας και περιλαµβάνει 
δοξολογία, οµιλία, καταθέσεις στεφάνων και δεξίωση. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το 
Π.∆. 304/21-09-2001 (ΦΕΚ Α΄ 207- διορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 257/Α΄ 2-11-2001) και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2011,  (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. 
Άρτας στη διοργάνωση της εορτής και περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και 
φακέλων, αγορά νερών- αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, αγορά στεφάνων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση 
φωτογραφιών κλπ.   

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε 
ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η από 30-08-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 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 
ορεινού επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 22/595/04-08-2011 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 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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3059/06-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62410/2275/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένο το από 30-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/688/09-09-2011) 

Επειδή η διενεργηθείσα την 30-08-2011 δηµοπρασία µε το σύστηµα «ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το από 30-08-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 19η Σεπτεµβρίου 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας.  
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος – µε το σκεπτικό ότι 

δεν είναι δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι 
συνεννοούνται πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές – 
εισηγήθηκε να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει 
µε ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο 
να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας της Π.Ε. Άρτας 
«Προστασία πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 
150.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η από 30-08-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, 
επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 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 
καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 20/519/19-07-2011 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 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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3060/06-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62411/2276/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένο το από 30-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/689/09-09-2011) 

Επειδή η διενεργηθείσα την 30-08-2011 δηµοπρασία µε το σύστηµα «ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Προστασία πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου 
Μπούση», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το από 30-08-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 16η Σεπτεµβρίου 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
δηµοπρασίας.  
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος – µε το σκεπτικό ότι 

δεν είναι δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι 
συνεννοούνται πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές – 
εισηγήθηκε να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει 
µε ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο 
να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας της Π.Ε. Άρτας 
«Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 150.000,00 
µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η από 06-09-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 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 τάφρων και 
διωρύγων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 20/521/19-07-2011 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 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 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3069/06-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62413/2277/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένο το από 06-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/690/09-09-2011) 

Επειδή η διενεργηθείσα την 06-09-2011 δηµοπρασία µε το σύστηµα «ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το από 06-09-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 21η Σεπτεµβρίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
δηµοπρασίας.  
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος – µε το σκεπτικό ότι 

δεν είναι δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι 
συνεννοούνται πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές – 
εισηγήθηκε να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει 
µε ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο 
να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισµού € 60.000,00 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 «Βελτίωση οδού 
Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3092/07-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62468/2285/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων 
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) 48.613,00 € και συνολικής δαπάνης µε 
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αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.000,00 €. 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 25/691/09-09-2011) 

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 «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 48.613,00 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 60.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3092/07-
09-2011 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 Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι 
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα 
(09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη διαγραµµάτων των 
καταπατηµένων εκτάσεων περιοχής  Αγίων Αναργύρων Π.Ε. Άρτας.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την 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. 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 υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη 
διαγραµµάτων των καταπατηµένων εκτάσεων περιοχής Αγ. Αναργύρων ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού € 4.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3063/06-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62414/2278/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι 
«…… µε την αριθ. Πρωτ. 1295/19-04-2011 απόφασή µας συγκροτήθηκε Επιτροπή εκ δύο 
υπαλλήλων των Υπηρεσιών µας προκειµένου να συντάξει σε συνεργασία µε τον κ. Νικόλαο 
Αθανασάκη υπάλληλο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας 
Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα των εκτάσεων των καταπατηµένων ακινήτων στην περιοχή Αγίων 
Αναργύρων Άρτας. Από την αυτοψία που έκαναν οι ορισθέντες υπάλληλοι διαπιστώθηκε ότι το 
αντικείµενο της δουλειάς ήταν πολύ µεγάλο και δύσκολο γιατί µία πληθώρα καταπατητών 
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(περισσότεροι από 100) είχαν περιφράξει µε πρόχειρες κυρίως περιφράξεις διάσπαρτες και 
ακανόνιστες εκτάσεις µέσα στις οποίες είχαν και πρόχειρα παραπήγµατα. Η αποτύπωση όλων 
αυτών των εκτάσεων µετά των επικειµένων αυτών έπρεπε να γίνει από οργανωµένο συνεργείο µε 
υλικοτεχνική υποδοµή, που θα ασχολείτο παράλληλα και µε την καταγραφή των καταπατητών 
από τα στοιχεία που θα συνέλεγε επί τόπου. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο η εκτέλεση των 
παραπάνω εργασιών υπαίθρου και γραφείου να γίνει από ιδιώτη Μηχανικό, που διαθέτει την 
υλικοτεχνική υποδοµή για την αποτύπωση των καταπατηµένων εκτάσεων µε την συνδροµή 
βέβαια και των ορισθέντων υπαλλήλων των Υπηρεσιών µας. Περιλήφθηκε προς τούτο στο 
Πρόγραµµα ΚΑΠ το έργο: «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη διαγραµµάτων των 
καταπατηµένων εκτάσεων περιοχής Αγ. Αναργύρων ΠΕ Άρτας» µε πίστωση 4.000 ευρώ. Η ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Άρτας εκτίµησε την δαπάνη των εργασιών αυτών στο ποσό των 
11.197,65 ευρώ σύµφωνα µε τα στοιχεία που λήφθηκαν από τους ορισθέντες υπαλλήλους και µε 
τις αµοιβές που ισχύουν για τις Τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου και γραφείου. Επειδή η εργασία 
αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί σύντοµα κατόπιν και της σχετικής εισαγγελικής εντολής, 
παρακαλούµε να εγκρίνετε την ανάθεση των εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη 
διαγραµµάτων των καταπατηµένων εκτάσεων περιοχής  Αγίων Αναργύρων ΠΕ Άρτας στον 
Τοπογράφο Μηχανικό Χρήστο Μήτση, που διαθέτει τον εξοπλισµό και τα απαραίτητα προσόντα 
και επί πλέον δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες αυτές σε σύντοµο διάστηµα µε αµοιβή 
περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ όσο η εγκεκριµένη πίστωση των 4.000 ευρώ του οµώνυµου 
έργου των ΚΑΠ 2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/692/09-09-2011) 

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη διαγραµµάτων των 
καταπατηµένων εκτάσεων περιοχής Αγίων Αναργύρων Π.Ε. Άρτας, στον Τοπογράφο Μηχανικό 
Χρήστο Μήτση, ο οποίος διαθέτει τον εξοπλισµό και τα απαραίτητα προσόντα, και επί πλέον δέχεται 
να εκτελέσει τις εργασίες αυτές σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, σε συνεργασία και µε τη συνδροµή των 
ορισθέντων υπαλλήλων της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας και µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών 
€ 4.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων της Π.Ε. Άρτας έτους 2011, µε τίτλο «Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την σύνταξη 
διαγραµµάτων των καταπατηµένων εκτάσεων περιοχής Αγ. Αναργύρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού 
€ 4.000,00 µε ΦΠΑ. 

Εγκρίνει την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) και 
του Χρήστου Μήτση, Τοπογράφου Μηχανικού, για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών υπαίθρου και 
γραφείου, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄αυτό. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου «Έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, 
Αµβρακικού, Κοµποτίου και Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., µέχρι την 30-09-2011.       

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 3050/06-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  62419/2279/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 06.09.2011 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των υπολειποµένων 
εργασιών έως 30.09.2011, καθώς σύµφωνα τόσο µε την µελέτη όσο και µε ειδικούς, δεν 
ενδείκνυται η φύτευση της τελικής στρώσης των ΧΑ∆Α Γαβριάς, Κοµποτίου, 
Βουργαρελίου, Παλαιοκάτουνου και Αθαµανίου αυτή την εποχή, εξαιτίας των µεγάλων 
θερµοκρασιών που αναπτύσσονται στην περιοχή και την έλλειψη των βροχοπτώσεων. 
Επιπρόσθετα, απαιτείται κάποιος χρόνος για το κλείσιµο του φακέλου του έργου (π.χ. 
επιµετρήσεις, 2ος ΑΠΕ κλπ). Η σύµβαση υπογράφηκε την 28.06.2010 και η συµβατική 
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προθεσµία λήγει την 28.06.2011. Το έργο χρηµατοδοτείται από το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ–ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ. 6815/02-10-2009 απόφαση ένταξης πράξης του Γενικού 
Γραµµατέως Περιφερείας Ηπείρου, µε αρχικό προϋπολογισµό του έργου 462.184,87 € 
και µε ΦΠΑ 19% 550.000,00€, ενώ το ποσό της σύµβασης ήταν 291.176,46 € µε 
αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ. Επίσης η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 3259/02-09-2011 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη 
γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης 
της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30/08/2011 σε 30/09/2011. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των 
υπολειπόµενων εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.09.2011 για τους παραπάνω 
λόγους. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/693/09-09-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων 
Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου 
εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 30-09-2011 σύµφωνα και µε το σχετικό 
αριθµ. πρωτ. 3259/02-09-2011 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη 
γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30/08/2011 σε 30/09/2011. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 2.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για την κάλυψη 
µικροδαπανών 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)}. 

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. 
61429/3207/02-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61731/2243/05-09-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής προκειµένου για την κάλυψη 
µικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/694/09-09-2011) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 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 του 
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Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 31-12-2011, για την κάλυψη 
µικροδαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα 
(09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε τις αριθµ. 
52832/1565/01-08-2011, 56492/1806/16-08-2011 και 59581/1891/29-08-2011 αποφάσεις του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, λόγω πυρκαγιών 
που εκδηλώθηκαν α) στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας την 30-07-2011, β) 
στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας την 13-08-2011 και γ) στο συνοικισµό Λάκκας 
Ηγουµενίτσας 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 ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι 
καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Τις αριθµ. 52832/1565/01-08-2011, 56492/1806/16-08-2011 και 59581/1891/29-08-2011 
αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης 
Μ.Ε. από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, τα οποία θα εργασθούν για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών, λόγω πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν α) στη θέση «Γωνιά» της 
Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας την 30-07-2011, β) στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας την 13-08-2011 και γ) στο συνοικισµό Λάκκας Ηγουµενίτσας την 24-08-2011 
αντίστοιχα και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό το είδος 
των µηχανηµάτων (προωθητήρα γαιών – ερπυστριοφόρο βαρέως τύπου και κατάλληλο φορτηγό 

ΑΔΑ: 4Α897Λ9-Ο67



 - 41 - 

µεταφοράς µηχανηµάτων (πλατφόρµα) για τη µεταφορά τους) που ζητά η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
61371/3199/05-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61723/2242/05-09-2011 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 α) στη θέση 
«Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου Ηγουµενίτσας β) στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
και γ) στο συνοικισµό Λάκκας Ηγουµενίτσας, τον ιδιώτη Τζίµα Φώτιο (αριθµ µηχανήµατος ΜΕ 
47350) για τις ανωτέρω χωµατουργικές εργασίες, λόγω των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 
παραπάνω περιοχές, στις 30-07-2011, 13-08-2011 και 24-08-2011 αντίστοιχα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/695/09-09-2011) 

Α. Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή του ΜΕ 47350, Τζίµα Φώτιο, της 
εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στη θέση «Γωνιά» της Τ.Κ. Λαδοχωρίου 
Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την αριθµ. 52832/1565/01-08-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 
30-07-2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος 
των µηχανηµάτων που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Β. Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή του ΜΕ 47350, Τζίµα Φώτιο, της 
εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στο συνοικισµό Λάκκας του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την αριθµ. 56492/1806/16-08-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Θεσπρωτίας και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 
13-08-2011 και δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος 
των µηχανηµάτων που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Γ. Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή του ΜΕ 47350, Τζίµα Φώτιο, της 
εκτέλεσης εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στη Τ.Κ. Λάκκας Ηγουµενίτσας, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 59581/1891/29-08-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 24-08-2011 και 
δεδοµένου ότι η Π.Ε. Θεσπρωτίας δεν διαθέτει στο µηχανικό της εξοπλισµό, το είδος των 
µηχανηµάτων που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
62051/2001/06-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62405/2272/07-09-2011 στον 
φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του µε αριθµ. κυκλ. 7368 µηχάνηµα της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/696/09-09-2011) 

Εγκρίνει την κάτωθι δαπάνη, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για το µε αριθµ. κυκλ. 7368 µηχάνηµα (προωθητήρας) της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072, ΚΑΕ 1321 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας): 
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Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝ/ΤΟΣ - 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 

1 7368 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 

Αντικατάσταση τεµπέλη, κατασκευή 
βάκτρων, κατασκευή υδραυλικής 
µπουκάλας (χιτώνιο),αντικατάσταση 
κεντρικής αντλίας υδραυλικού, εργασία 
(αποσυναρµολόγηση και επανατοποθέτηση 
αντλίας υδραυλικού, τεµπέλη, µπουκάλες, 
αεριστήριο υδραυλικού και µαρκούτσια 
υδραυλικού) 

10.100,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 10.100,00 € 

 

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση δαπάνης µεταφοράς υλικών ∆ακοκτονίας, για την εκτέλεση του 
προγράµµατος της ∆ακοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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 αρ. πρωτ. 61369/3198/05-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε αρ. πρωτ. 
61719/2241/05-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης  ποσού 300,00 € µε ΦΠΑ για την εκτέλεση του προγράµµατος της 
∆ακοκτονίας που περιλαµβάνει την µεταφορά 3.000 κιλών πρωτείνης από της αποθήκες 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στις αποθήκες της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/697/09-09-2011) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 300,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
0295, ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την εκτέλεση του προγράµµατος ∆ακοκτονίας, που περιλαµβάνει την 
µεταφορά 3.000 κιλών πρωτεΐνης, από της αποθήκες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων στις αποθήκες 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. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 2.300 λίτρων 
συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο) στα πλαίσια του 
Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την 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. 19/474/12-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια εντοµοκτόνων – ελκυστικών ουσιών ∆ακοκτονίας στα 
πλαίσια του Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισµού € 30.154,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας),  
Φορέας 295 δακοκτονίας ΚΑΕ 1643 και β) οι όροι της διακήρυξης, για τη διενέργεια του 
ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο 
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Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, καθώς και 
του σχεδίου σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της. 

7. Την αριθµ. 20/545/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του ως άνω διαγωνισµού, σύµφωνα 
µε τα Νο1/14-07-2011 και Νο2/15-07-2011 Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισµού, στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», για τα δύο Σκευάσµατα που ζητούσε η 
διακήρυξη, ήτοι το Σκεύασµα µε δραστική ουσία dimethoate και το Σκεύασµα δρώντος 
συστατικού alpha-cypermethrin, ενώ για το τρίτο σκεύασµα που ζητούσε η διακήρυξη, µε 
δραστική ουσία spinosad (0.024% β/ο) για το οποίο δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, ο 
διαγωνισµός µαταιώθηκε, επειδή κατέστη άγονος. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 62322/07-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62407/2273/07-09-2011 
στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται Α) την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισµού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου, για την προµήθεια 2.300 λίτρων 
συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο), στα πλαίσια του 
προγράµµατος Συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στο Νοµό 
Θεσπρωτίας προϋπολογισµού 16.373,70 € (µε Φ.Π.Α.) Β) την έγκριση των όρων της 
επισυναπτόµενης στην εισήγηση, διακήρυξης (υπ’ αριθµ.  6/2011) µε ηµεροµηνία 
διαγωνισµού την 26-9-2011 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. µέχρι 10.30 π.µ. καθώς και 
του σχεδίου σύµβασης. Σε περίπτωση επανάληψης ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  
27/9/2011 ηµέρα Τρίτη και την ίδια ώρα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/698/09-09-2011) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 2.300 λίτρων 
συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο), στα πλαίσια του 
προγράµµατος Συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, προϋπολογισµού € 16.373,70 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας),  Φορέας 
295 δακοκτονίας ΚΑΕ 1643 και   

− Εγκρίνει τους όρους της αριθµ. 6/2011 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 26-09-2011, καθώς και του σχεδίου σύµβασης. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση επανάληψης, ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 27-09-2011. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

3. Καττής Νικόλαος,  
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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8. Κωτσαντής Κων/νος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα 
(09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για τον καθαρισµό του ρέµατος 
Καρύδα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του 
έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε 
την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των 
ποταµών του Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 61660/2725/05-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62388/2269/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: « ….. η ∆/νση Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει τον καθαρισµό του 
ρέµατος Καρυδα. Επειδή στις εκβολές και σε µήκος (500,00µ.) δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 
µηχ/τος για τον καθαρισµό και την εκσκαφή για τη µόρφωση της κλίσης η οποία είναι αρνητική, 
απαιτείται η µίσθωση ενός BOB-KAT, µιας τσάπας περιστρεφόµενης και δυο φορτηγών 
τριαξονικών. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον, καθότι µε τις πρώτες 
βροχοπτώσεις δεν µπορούν να εργασθούν τα µηχανήµατα, παρακαλούµε για τα εξής: 1.Εγκριση 
µίσθωσης ενός BOB-KAT µε αριθµ. ΜΕ 50940 για 40 ώρες, µιας τσάπας περιστρεφόµενης µε 
αριθµ. ΜΕ 50941 για 24 ώρες, και δυο φορτηγών τριαξονικών µε αριθµ. ΡΖΗ 6473 και ΥΗΡ6094 
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για 24 ώρες το καθένα, ιδιοκτησίας Ηλία & Ιωσήφ Μπειντάρη Ο.Ε. 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 
5.854,80 € µε Φ.Π.Α.(BOB-KAT 40ωρ.χ35€/h=1400,00 € , τσάπα περιστρεφ. 24 ωρ.χ50 
€/h=120,00 €, δυο φορτηγά τριαξ.48 ωρ.χ45 €/h=2.160,00 € )=4.760,00x 23% Φ.Π.Α.=5.854,80 € 
3. Προτείνουµε επιβλέποντα τον Αθανάσιο Λέκκο Εργοδηγό της ∆/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας και επιτροπή παραλαβής τους α) Ευάγγελο Γάκη β) Σπύρο Παπαδηµητρίου και γ) 
Θεοδοσία Κλεισούρα της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το 
Νοµαρχιακό πρόγραµµα ΚΑΠ/2011 και συγκεκριµένα από το έργο «Μίσθωση µηχανηµάτων για 
καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον 
καθαρισµό των ποταµών του Ν. Πρέβεζας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/699/09-09-2011) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η οποία 
έχει αναλάβει τον καθαρισµό του ρέµατος Καρυδα, τη µίσθωση των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, 
ιδιοκτησίας εταιρείας «Ηλία & Ιωσήφ Μπειντάρη Ο.Ε.», µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, 
και λόγω του κατεπείγοντος, επειδή στις εκβολές του ρέµατος και σε µήκος 500 µ. δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση µηχανήµατος για τον καθαρισµό και την εκσκαφή για τη µόρφωση της κλίσης η οποία είναι 
αρνητική, και για το λόγο αυτό απαιτείται η µίσθωση ενός BOB-KAT, µιας τσάπας περιστρεφόµενης 
και δυο φορτηγών τριαξονικών, τα οποία πρέπει να εργασθούν πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων, 
ως εξής: 

Α) ενός µηχανήµατος BOB-KAT µε αριθµ. ΜΕ 50940 το οποίο θα εργασθεί για 40 ώρες,  

Β) µιας τσάπας περιστρεφόµενης µε αριθµ. ΜΕ 50941 η οποία θα εργασθεί για 24 ώρες, και 

Γ) δυο (2) φορτηγών τριαξονικών µε αριθµ. ΡΖΗ 6473 και ΥΗΡ 6094 τα οποία θα εργασθούν για 24 
ώρες το καθένα.  

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 5.854,80 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εργασιών που θα εκτελέσουν 
τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα έργου, {ήτοι Α) BOB-KAT: 40 ώρες εργασίας Χ 35€/h=1.400,00 € 
Β) Τσάπα περιστρεφόµενη: 24 ώρες εργασίας Χ 50€/h=120,00 € Γ) ∆υο φορτηγά τριαξονικά: 48 ώρες 
εργασίας Χ 45 €/h=2.160,00 € συνολικά ποσό 4.760,00 € πλέον 23% ΦΠΑ = 5.854,80 € µε ΦΠΑ), σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. 
Πρέβεζας έτους 2011, «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο 
Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών του Ν. Πρέβεζας». 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους 
της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας: α) Ευάγγελο Γάκη β) Σπυρίδωνα Παπαδηµητρίου και γ) 
Θεοδοσία Κλεισούρα. 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι η παράταξη «Λαϊκή 

Συσπείρωση Ηπείρου», έχει καταθέσει συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό 
µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 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 στελεχωµένων µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, 
ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης  
Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων και µέτρων. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κασσής Μιχαήλ, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα 
(09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για τον καθαρισµό του 
εσοδευτικού αύλακος του ιχθυοτροφείου «ΜΑΖΩΜΑ» του Αλιευτικού Συνεταιρισµού  Πρέβεζας 
και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε 
την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των 
ποταµών του Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 61660/2725/05-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62388/2269/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «…… η ∆/νση Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει τον καθαρισµό του 
εσοδευτικού αύλακος του ιχθυοτροφείου «ΜΑΖΩΜΑ» του Αλιευτικού Συν/σµου  Πρέβεζας, επειδή 
το έργο θεωρείται επείγον, καθότι τον µήνα Σεπτέµβριο γίνεται η εσόδευση του ιχθυοτροφείου, 
παρακαλούµε για τα εξής: 1.Εγκριση µίσθωσης ενός Μηχ/κου εκσκαφέα (Ντραγκλαιν) µε 
αριθ.ΜΕ29069 Ιδιοκτησίας Γεωργίου Θάνου για ενενήντα εξ (96) Ώρες, 2.Εγκριση διάθεσης 
πίστωσης 5.904,00€ µε Φ.Π.Α. (96Ωρ.χ50,00€/h=4.800,00 € 4.800,00x23% Φ.Π.Α.=5.904,00 € 3. 
Προτείνουµε επιβλέποντα τον Αθανάσιο Λέκκο Εργοδηγό της ∆/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. 
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Πρέβεζας και επιτροπή παραλαβής τους α) Ευάγγελο Γάκη β) Σπύρο Παπαδηµητρίου και γ) 
Θεοδοσία Κλεισούρα της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το 
Νοµαρχιακό πρόγραµµα ΚΑΠ/2011 και συγκεκριµένα από το έργο «Μίσθωση µηχανηµάτων για 
καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον 
καθαρισµό των ποταµών του Ν. Πρέβεζας». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/700/09-09-2011) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η οποία 
έχει αναλάβει τον καθαρισµό του εσοδευτικού αύλακος του ιχθυοτροφείου «ΜΑΖΩΜΑ» του Αλιευτικού 
Συνεταιρισµού Πρέβεζας, τη µίσθωση του κάτωθι ιδιωτικού µηχανήµατος, ιδιοκτησίας Γεωργίου 
Θάνου, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, και λόγω του κατεπείγοντος, επειδή τον µήνα 
Σεπτέµβριο γίνεται η εσόδευση του ιχθυοτροφείου, ήτοι:  

Ενός Μηχ/κου εκσκαφέα (Ντραγκλαιν) µε αριθ. ΜΕ 29069 το οποίο θα εργασθεί για 96 ώρες 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 5.904,00 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εργασιών που θα εκτελέσει 
το ανωτέρω ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (ήτοι 96 ώρες εργασίας Χ 50,00€/h=4.800,00 € πλέον 23% 
ΦΠΑ = 5.904,00 µε ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των ποταµών 
του Ν. Πρέβεζας». 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής των ανωτέρω εργασιών, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους 
της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας: α) Ευάγγελο Γάκη β) Σπυρίδωνα Παπαδηµητρίου και γ) 
Θεοδοσία Κλεισούρα. 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι η παράταξη «Λαϊκή 

Συσπείρωση Ηπείρου», έχει καταθέσει συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό 
µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας 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 στελεχωµένων µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, 
ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης  
Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων και µέτρων. 
.................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆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 Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 61920/2404/05-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
62397/2271/07-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία 
των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/701/09-09-2011) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, προεγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
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ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Κ . Α. Ο     Ν     Ο     Μ     Α     Σ     Ι     Α 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

2011                                 

ΠΡΟΗΓΟΥΜ
ΕΝΕΣ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                      

(ΕΙ∆.  ΦΟΡ.  072) 
332.000,00 45.000,00 131.100,00 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 97.000,00 19.150,00 27.000,00 

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 92.000,00 19.150,00 24.500,00 

0829 Λοιπές µεταφορές 21.000,00 2.000,00 6.000,00 

0841 ∆ιαφηµίσεις και ∆ηµοσιεύσεις γενικά 8.000,00 1.650,00 1.500,00 

0843 
Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και 
η προµήθεια χάρτου) 

10.000,00 2.500,00 3.000,00 

0851 
Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, 
εγκαταστάσεων, ελλιµενισµού, αερολιµένων και 
λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων 

1.000,00 0,00 500,00 

0861 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς. 17.000,00 7.000,00 3.000,00 

0894 
Συµβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 
αποφάσεων 

3.000,00 0,00 500,00 

0899 Λοιπές  ειδικές αµοιβές 32.000,00 6.000,00 10.000,00 

0900 Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 5.000,00 0,00 2.500,00 

0912 Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων 5.000,00 0,00 2.500,00 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

98.000,00 24.350,00 35.200,00 

1200 
Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 

7.000,00 3.300,00 2.200,00 

1211 
Προµήθεια υγειονοµικού υλικού και φαρµακευτικού 
υλικού 

1.000,00 300,00 200,00 

1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 6.000,00 3.000,00 2.000,00 

1300 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

56.000,00 16.550,00 18.200,00 

1311 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων 

1.000,00 300,00 200,00 

1321 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
µεταφορικών µέσων ξηράς  (Ν.  Α.) 

35.000,00 11.400,00 10.000,00 

1329 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 
είδους λοιπού εξοπλισµού 20.000,00 4.850,00 8.000,00 

1600 ∆ιάφορες προµήθειες 13.000,00 4.000,00 5.000,00 

1699 Λοιπές προµήθειες υλικών 13.000,00 4.000,00 5.000,00 

1700 Προµήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισµού 22.000,00 500,00 9.800,00 
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1712 Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού 3.000,00 0,00 1.000,00 

1713 
Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων 
φωτοαντιγραφής κ.λ.π. µηχανών γραφείων 3.000,00 0,00 1.500,00 

1723 
Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
προγραµµάτων και λοιπών υλικών 

9.000,00 0,00 5.000,00 

1725 
Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, 
µετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού  

2.000,00 500,00 800,00 

1729 
Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού 
εξοπλισµού 

5.000,00 0,00 1.500,00 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 125.000,00 0,00 64.700,00 

2200 Επιχορηγήσεις σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου  125.000,00 0,00 64.700,00 

2281 

Επιχορήγηση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για 
αποζηµίωση συµβεβληµένων ιατρών πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων 
οδηγών 

125.000,00 0,00 64.700,00 

3000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 

3.000,00 500,00 600,00 

3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 3.000,00 500,00 600,00 

3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων 3.000,00 500,00 600,00 

5000 

 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
∆ΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.∆.∆. ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 
ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ 
ΚΩ∆ΙΚΑ 

9.000,00 1.000,00 3.600,00 

5100 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 9.000,00 1.000,00 3.600,00 

5161 ∆απάνες Εθνικού χαρακτήρα 9.000,00 1.000,00 3.600,00 

  
∆/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                           

(ΕΙ∆.   ΦΟΡ.   291)   
21.838,07 1.640,00 10.400,00 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
4.838,07 600,00 1.500,00 

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 4.838,07 600,00 1.500,00 

0843 
Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και 
η προµήθεια χάρτου) 

1.500,00 0,00 1.000,00 

0843.001 
Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και 
η προµήθεια χάρτου) (Αγρ. Ανάπτυξη) 

1.500,00 300,00 1.000,00 

0869 
Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 1.000,00 0,00 300,00 

0869.001 
Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού (Αγροτική Ανάπτυξη) 

1.000,00 300,00 300,00 

0879 Λοιπές αµοιβές 2.338,07 0,00 200,00 

0879.002 Λοιπές αµοιβές (Εγγείων Βελτιώσεων) 2.338,07 0,00 200,00 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

4.000,00 1.040,00 1.900,00 
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1200 
Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 

2.000,00 640,00 1.000,00 

1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 2.000,00 640,00 1.000,00 

1231.001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας (Αγροτική Ανάπτυξη) 2.000,00 640,00 1.000,00 

1300 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 

1.000,00 0,00 500,00 

1329 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 
είδους λοιπού εξοπλισµού 

1.000,00 0,00 500,00 

1329.001 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 
είδους λοιπού εξοπλισµού (Αγροτική Ανάπτυξη) 

1.000,00 0,00 500,00 

1600 ∆ιάφορες προµήθειες 
1.000,00 400,00 400,00 

1699 Λοιπές προµήθειες υλικών 1.000,00 400,00 400,00 

1699.001 Λοιπές προµήθειες υλικών (Αγροτική Ανάπτυξη) 1.000,00 400,00 400,00 

5000 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 13.000,00 0,00 7.000,00 

5200 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 13.000,00 0,00 7.000,00 

5243 ∆απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ∆Ε 3.000,00 0,00 1.000,00 

5243.001 
∆απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ∆Ε (Αγροτική 
Ανάπτυξη) 

3.000,00 0,00 1.000,00 

5244 
∆απάνες γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν 
προβλέπονται σε άλλους αριθµούς εξόδων 10.000,00 0,00 6.000,00 

5244.001 
∆απάνες γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν 
προβλέπονται σε άλλους αριθµούς εξόδων (Αγροτική 
Ανάπτυξη) 

10.000,00 0,00 6.000,00 

  
∆/ΝΣΗ   ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                                      

(ΕΙ∆.   ΦΟΡ.   292) 
19.300,00 3.900,00 10.400,00 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1.800,00 400,00 400,00 

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 
1.800,00 400,00 400,00 

0843 
Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και 
η προµήθεια χάρτου) 

1.500,00 300,00 300,00 

0869 
Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

300,00 100,00 100,00 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.500,00 500,00 2.000,00 

1200 
Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και 
ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 500,00 200,00 300,00 

1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 500,00 200,00 300,00 

1600 ∆ιάφορες προµήθειες 2.000,00 300,00 1.700,00 

1699 Λοιπές προµήθειες υλικών 2.000,00 300,00 1.700,00 

5000 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Η ΣΥΝΘΕΤΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 15.000,00 3.000,00 8.000,00 
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5244 
∆απάνες γεωργίας κτηνοτροφίας κ.λ.π. που δεν 
προβλέπονται από άλλους κωδικούς 

15.000,00 3.000,00 8.000,00 

  
            ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                   

(ΕΙ∆.   ΦΟΡ.   295) 222.000,00 0,00 34.300,00 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
188.500,00 0,00 21.800,00 

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 188.500,00 0,00 21.800,00 

0829 Λοιπές µεταφορές 2.000,00 0,00 800,00 

0841 ∆ιαφηµίσεις και ∆ηµοσιεύσεις γενικά 1.500,00 0,00 1.000,00 

0879 Λοιπές αµοιβές 185.000,00 0,00 20.000,00 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 33.500,00 0,00 12.500,00 

1600 ∆ιάφορες προµήθειες 33.500,00 0,00 12.000,00 

1643 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 32.500,00 0,00 12.000,00 

1699 Λοιπές προµήθειες υλικών 1.000,00 0,00 500,00 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} 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 αρ. πρωτ. 62560/3245/07-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε αρ. πρωτ. 
62655/2292/08-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/702/09-09-2011) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ήτοι:  

1. ∆απάνη ποσού 172,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια αγοράς κατάλληλου λογισµικού 
καθώς και τον έλεγχο και προγραµµατισµό δύο (2) ασυρµάτων συσκευών που θα 
τοποθετηθούν στα  οχήµατα της Π.Ε. Θεσπρωτίας  αριθµ. κυκλοφ. ΚΗΙ 9208  και ΚΗΙ 
9221 βάσει του αριθµ. 61789/1973/5-9-2011 εγγράφου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ  1699)       

2. ∆απάνη ποσού 1.200,00 € µε ΦΠΑ για ανταλλακτικά και επισκευές φωτοαντιγραφικών  
καθώς και περιφερειακά αναλώσιµα και εξαρτήµατα (hardware) Η/Υ, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει του αριθµ. 61376/4512/2-9-2011 εγγράφου του 
Τµήµατος Πληροφορικής (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1329) 

3. ∆απάνη ποσού 500,00 € για την προµήθεια στεφάνων και λοιπών εξόδων για την 
διοργάνωση του εορτασµού της γενοκτονίας των Ελλήνων της  Μικράς Ασίας από το 
Τουρκικό Κράτος, την Κυριακή 18-09-2011 στη Νέα Σελεύκεια Ηγουµενίτσας (Φορέας 
072 και ΚΑΕ 5161) 

4. ∆απάνη ποσού 55,35 € µε ΦΠΑ για την εκτύπωση 150 φακέλων για τη ∆/νση 
Ανάπτυξης – Τµήµα Επαγγέλµατος (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0843). 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην 
εφηµερίδα «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» - αφιέρωµα ∆ΕΘ.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του τµήµατος Τουρισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου  που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62773/518/06-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 62828/2314/08-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 1.230,00 €  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου» του 
τοµέα «∆ιάφορα» του προγράµµατος Κ.Α.Π. 2011, το οποίο εκτελείται µε µέριµνα και 
ευθύνη της ∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, για τη 
διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην εφηµερίδα ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/703/09-09-2011) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.230,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου «Τουριστική προβολή 
Περιφέρειας Ηπείρου» (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779) το οποίο εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη της 
∆/νσης ∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κάλυψη των εξόδων ολοσέλιδης διαφηµιστικής καταχώρησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου στην εφηµερίδα ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – αφιέρωµα ∆ΕΘ. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα 
(09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και 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)}. 

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. 62763/2013/08-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62827/2313/08-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή για τα 
µηχανήµατα και οχήµατα, καθώς και για το Συνεργείο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, σηµείωσαν ότι είναι σηµαντικό, στο τέλος του έτους, να γίνει µια συνολική 
αποτίµηση του κόστους προµήθειας υλικών και εργασιών συντήρησης για τα µηχανήµατα και 
οχήµατα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να έχει η Περιφέρεια µια ολοκληρωµένη εικόνα για τις 
δαπάνες αυτές. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 25/704/09-09-2011) 

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

ΑΔΑ: 4Α897Λ9-Ο67



 - 63 - 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ-
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ-
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

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

1 5214 ΦΟΡΤΩΤΗΣ   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 460 869 

2 6668 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-
ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

360 1321 

3 5137 ΡΥΜΟΥΛΚΟ 8 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2.920 1329 

4 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑ ΠΛΑΚΕΤΑ 420 1321 

5 93733 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.000 1329 

6 5186 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ-
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 

480 869 

7 5051 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΣΑΣΜΑΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
∆ΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 

890 869 

8 113269 ΤΣΑΠΑ 
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ -
ΠΛΑΚΕΤΑ 

1.250 1329 

9 5192 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 

2.580 1329 

10 5464 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ-
ΒΑΛΒΙ∆Α 

1.358 1321 

11 5166 ΦΟΡΤΩΤΗ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΡΟΥΛΕΜΑΝ 

1.450 1329 

12 5191 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
ΡΕΛΕ-ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΑ-
ΚΟΛΛΗΣΗ-ΚΑΛΩ∆ΙΑ 650 1321 

13 5165 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΒΑ-
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ 1.850 869 

14 9101 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΛΑΜΕΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ 850 1321 

   ΣΥΝΟΛΟ 19.518   
 

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Απόφαση επί της από 01-08-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 26-07-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Προστασία πρανών ποταµού Αράχθου στη θέση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. πρωτ. 62504/748/08-09-2011 
γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Την από 01-08-2011 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΙΧΑΗΛ 
ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», κατά του ως άνω, από 26-07-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 52688/5093/10-08-2011 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ’ αυτή, 
ζητά την ακύρωση της συµµετοχής στον διαγωνισµό, των εργοληπτικών επιχειρήσεων: 1) 
«ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», που ανακηρύχθηκε προσωρινός 
µειοδότης διότι, ενώ στην υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκοµίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 
23.2.2.β της διακήρυξης, αναφέρει ότι «δεν απασχολώ προσωπικό µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας», η βεβαίωση µη οφειλής – ασφαλιστικής Ενηµερότητας που έχει 
εκδοθεί από το ΙΚΑ Άρτας µε λήξη ισχύος 21-3-2012 αναφέρει ότι «δεν οφείλει 
ληξιπρόθεσµες εισφορές για το προσωπικό του/της» και 2) «ΚΑΠΑ – ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», 
διότια) η εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς που έχει προσκοµίσει, µε στοιχεία 
418401/22-07-2011, απευθύνεται προς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας 
χωρίς ειδική αναφορά σε αυτήν της Ηπείρου και β) όλες οι δηλώσεις που έχει προσκοµίσει 
απευθύνονται προς «την επιτροπή διαγωνισµού του έργου», χωρίς ειδική αναφορά στον 
τίτλο του έργου. 

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

11. Την αριθµ. 23/633/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπό κρίση 
ένστασης και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να 
γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η 
Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί 
στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

12. Την από 08-09-2011 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 62504/748/08-09-2011 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62752/2297/08-09-2011 στον φάκελο 
8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε την οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται σ’ αυτή, «…..η κρινόµενη ένσταση θα πρέπει να απορριφθεί ως προς το σκέλος που 
αναφέρεται  κατά της συµµετοχής στο διαγωνισµό  του προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η Ν. ΤΖΟΥΜΑΚΑ και να γίνει δεκτή ως προς το σκέλος που αναφέρεται κατά της 
εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΑΠΑ ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ»,  στο µέρος µόνο που αφορά τον 

ΑΔΑ: 4Α897Λ9-Ο67



 - 66 - 

ισχυρισµό για την ακυρότητα των υπεύθυνων δηλώσεων, γεγονός βεβαίως που δεν επηρεάζει το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού.» 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/705/09-09-2011) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 01-08-2011 ένσταση της εργοληπτικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 26-07-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Προστασία πρανών ποταµού Αράχθου στη θέση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ, µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρει σ’ αυτή, ζητά την ακύρωση της συµµετοχής στον διαγωνισµό, των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων: 1) «ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», που ανακηρύχθηκε 
προσωρινός µειοδότης διότι, ενώ στην υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκοµίσει, σύµφωνα 
µε το άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης, αναφέρει ότι «δεν απασχολώ προσωπικό µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας», η βεβαίωση µη οφειλής – ασφαλιστικής ενηµερότητας που έχει 
εκδοθεί από το ΙΚΑ Άρτας µε λήξη ισχύος 21-3-2012 αναφέρει ότι «δεν οφείλει 
ληξιπρόθεσµες εισφορές για το προσωπικό του/της» και 2) «ΚΑΠΑ – ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», διότι α) 
η εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς που έχει προσκοµίσει, µε στοιχεία 418401/22-
07-2011, απευθύνεται αόριστα προς την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και όχι 
προς τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 
διακήρυξης και β) όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 που έχει προσκοµίσει 
απευθύνονται προς «την επιτροπή διαγωνισµού του έργου», χωρίς να αναγράφεται η αρχή 
που απευθύνονται αυτές και  

Ι. Την κάνει αποδεκτή ως προς το σκέλος αυτής που στρέφεται κατά της συµµετοχής της 
εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΑΠΑ ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ»,  και στο µέρος µόνο που αφορά 
τον ισχυρισµό για την ακυρότητα των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/86 που έχει προσκοµίσει η 
ως άνω εργοληπτική επιχείρηση και απευθύνονται προς «την επιτροπή διαγωνισµού του 
έργου», χωρίς να αναγράφεται η αρχή που απευθύνονται αυτές, για τους λόγους που 
αναφέρονται ειδικά στην αρ. πρωτ. 62752/2297/08-09-2011 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι επειδή η εργοληπτική επιχείρηση ΚΑΠΑ ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ 
«…..δεν ανέγραφε στις από 26-7-2011 υπεύθυνες δηλώσεις (για το ανεκτέλεστο µέρος των 
εργολαβικών συµβάσεων και για τη µη επιβολή πειθαρχικού παραπτώµατος στο νόµιµο εκπρόσωπο 
τους κ.λ.π ) που κατέθεσε µε τα δικαιολογητικά της τον τίτλο του έργου για το οποίο διεξάγονταν ο 
επίµαχος διαγωνισµός, παράλειψη η οποία συνεπάγεται την αοριστία και ακυρότητα αυτών όπως έκρινε 
η Νοµαρχιακή Επιτροπή (Ιωαννίνων) σε ανάλογες περιπτώσεις (βλ. αποφάσεις 30/386/10.8.2007, 
47/759/19-12-2007) και η Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν.2218/1994 (βλ. απόφαση  2/11-9-2007).» 

ΙΙ. Την απορρίπτει ως προς τα υπόλοιπα σκέλη αυτής (της ένστασης), σύµφωνα µε την από 
10-08-2011 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου και την αρ. πρωτ. 
62752/2297/08-09-2011 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου και 
συγκεκριµένα: 

α) Την απορρίπτει σχετικά µε το σκέλος αυτής (της ένστασης) που στρέφεται κατά της 
συµµετοχής της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «ΚΑΠΑ ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», διότι – 
σύµφωνα µε την ένσταση – η εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς που έχει 
προσκοµίσει, µε στοιχεία 418401/22-07-2011, απευθύνεται αόριστα προς την ∆/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και όχι προς τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου σύµφωνα µε το άρθρο 15 της διακήρυξης, επειδή: 

σύµφωνα µε την από 10-08-2011 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου: «…. Στο κείµενο της εγγυητικής επιστολής αναφέρεται ότι η εγγυητική επιστολή 
παρέχεται υπέρ της εταιρείας «ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ» για την συµµετοχή της στον 
διαγωνισµό της 26-7-11 για το έργο «Προστασία πρανών ποταµού Αράχθου στη θέση της 
ιστορικής γέφυρας Άρτας». Η παράλειψη συνεπώς της αναγραφής της Περιφέρειας στην 
οποία απευθύνεται η εγγυητική επιστολή δεν είναι κατά τη γνώµη µας ουσιώδης, αφού από 
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το κείµενό της προκύπτει µε σαφήνεια η ταυτότητα του έργου και κατ΄επέκταση η υπηρεσία 
που διεξάγει τον διαγωνισµό για την εκτέλεση του, εποµένως θεωρούµε ότι η επιτροπή 
ορθώς έκανε δεκτή την εν λόγω εγγυητική επιστολή» και  

σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 62752/2297/08-09-2011 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου: «….. από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, η 
συµµετέχουσα  στο διαγωνισµό επιχείρηση µε την επωνυµία << ΚΑΠΑ ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ >>  υπέβαλε µε 
το φάκελο των δικαιολογητικών την (αριθµ 418401 ) εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς προς 
τη ∆/νση Τεχνικών Εργων Περιφέρειας, ήτοι την υπηρεσία που διεξήγε το διαγωνισµό χωρίς να 
προσδιορίζει το φορέα κατασκευής η το κύριο του έργου ( Περιφέρεια Ηπείρου ). Η παράλειψη αυτή 
όµως, από τη στιγµή που γίνεται αναφορά στο σώµα της εγγυητικής επιστολής στην αρµόδια 
υπηρεσία (∆/νση Τεχνικών Έργων) και στο τίτλο του έργου για το οποίο εξεδόθη αυτή ( ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ 
ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΡΤΑΣ ) δεν προκαλεί 
καµία απολύτως αοριστία ως προς το φορέα και κύριο του έργου και ούτε βεβαίως κρίνεται 
ουσιώδης.». 

β) Την απορρίπτει σχετικά µε το σκέλος αυτής (της ένστασης) που στρέφεται κατά της 
συµµετοχής της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», 
που ανακηρύχθηκε προσωρινός µειοδότης διότι– σύµφωνα µε την ένσταση – ενώ στην 
υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκοµίσει, σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης, 
αναφέρει ότι «δεν απασχολώ προσωπικό µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας», η 
βεβαίωση µη οφειλής – ασφαλιστικής ενηµερότητας που έχει εκδοθεί από το ΙΚΑ Άρτας µε 
λήξη ισχύος 21-3-2012 αναφέρει ότι «δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες εισφορές για το 
προσωπικό του/της», επειδή: 

σύµφωνα µε την από 10-08-2011 Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
του έργου: «….. Από την αξιολόγηση και την λογική ερµηνεία του περιεχοµένου των δύο 
προαναφερθέντων εγγράφων δεν προκύπτει αντιφατικότητα ή σύγχυση ως προς το 
γεγονός που είναι κρίσιµο σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης για τον έλεχγο 
της νόµιµης συµµετοχής στη δηµοπρασία της εν λόγω εργοληπτικής επιχείρησης, δηλαδή, 
το γεγονός της µη οφειλής εισφορών στο ΙΚΑ από προσωπικό που απασχόλησε ή 
απασχολεί και αυτό γιατί: Στο έντυπο βεβαίωσης µη οφειλής ασφαλιστικών εισφορών που 
χρησιµοποιεί το ΙΚΑ σηµειώνονται µε κουκίδες οι παρακάτω περιπτώσεις: α) δεν οφείλει 
ληξιπρόθεσµες εισφορές για το προσωπικό του /της β)δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες εισφορές 
διότι δεν απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό του/τηςγ) έχει ρυθµίσει την οφειλή του / 
της……  Η β περίπτωση καλύπτει τις περιπτώσεις που η εργοληπτική επιχείρηση δεν 
απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό ποτέ στο παρελθόν. Συνεπώς η α περίπτωση 
καλύπτει αναγκαστικά τις άλλες δύο περιπτώσεις, ήτοι α) απασχολεί προσωπικό για το 
οποίο δεν οφείλει εισφορές β) απασχόλησε στο παρελθόν προσωπικό για το οποίο έχει 
εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της. Εποµένως η δήλωση της εργοληπτικής επιχείρησης ότι 
δεν απασχολεί προσωπικό κατά τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό σε συνδυασµό µε την α 
περίπτωση της ασφαλιστικής ενηµερότητας δεν παρουσιάζει καµία αντίφαση, διότι κανένα 
από τα δύο έγγραφα δεν αναιρεί το γεγονός ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής του 
διαγωνισµού η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.» και  

σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 62752/2297/08-09-2011 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου: « ….. Από το συνδυασµό των άρθρων 20, 21, 22 και 
26 του N.3669/2008 που αναφέρονται στη διαδικασία κατάθεσης των προσφορών, 
δικαιολογητικών κλπ και στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου συνάγεται ότι,  για τη 
νόµιµη υποβολή προσφοράς από τους συµµετέχοντες  στο διαγωνισµό θα πρέπει να 
τηρούνται  οι τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο για τη συνδροµή των 
οποίων αποφασίζει µετά από έλεγχο η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π (ή στα Νοµαρχ. 
Μητρώα ) και δεν κατέχουν ενηµερότητα πτυχίου έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν 
υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς ( αν δεν απασχολούν τέτοια 
πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆). Ακόµη κατά  τα άρθρα 15 και  ( 23.2. περ.ζ,η) της 
διακήρυξης οι  εργοληπτικές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στη διαδικασία της δηµοπρασίας  θα 
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πρέπει  µε το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής τους να καταθέτουν  εγγυητική επιστολή που 
θα απευθύνουν είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής είτε στον 
κύριο του έργου καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις για το ανεκτέλεστο µέρος κλπ, ενώ κατά το άρθρο ( 
24 ) ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στο άρθρο 23. Στην προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου η προσωρινώς µειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση για τη συµµετοχή της στον επίµαχο 
διαγωνισµό κατέθεσε :  α) την από 26-7-2011 υπεύθυνη δήλωση της  στο περιεχόµενο της οποίας 
αναφέρει ότι, η εταιρία της δεν απασχολεί  σήµερα προσωπικό  µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, 
β)  την  µε αριθµ πρωτοκ 873/23-3-2011 Βεβαίωση οφειλής – Ασφαλιστικής Ενηµερότητας που 
εξεδόθη από το ΙΚΑ ( Υποκατάστηµα Άρτας ) όπου βεβαιώνεται ότι, η ίδια ως άνω εργοληπτική 
επιχείρηση δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες εισφορές για το προσωπικό της.  Από την αξιολόγηση και τη 
λογική ερµηνεία του περιεχοµένου των δύο προαναφεροµένων εγγράφων δεν προκύπτει 
αντιφατικότητα η σύγχυση ως προς το γεγονός που είναι κρίσιµο σύµφωνα µε το  άρθρο 23.2.2.β 
της διακήρυξης για τον έλεγχο της νόµιµης συµµετοχής στη δηµοπρασία της εν λόγω εργοληπτικής 
επιχείρησης, δηλαδή,  το γεγονός της µη οφειλής  εισφορών στο ΙΚΑ  από προσωπικό που 
απασχόλησε η απασχολεί  και τούτο γιατί : Στο έντυπο βεβαίωσης µη οφειλής εισφορών  που 
χρησιµοποιεί  το  ΙΚΑ σηµειώνονται σε αντίστοιχα τετραγωνίδια οι εξής περιπτώσεις α) δεν οφείλει 
ληξιπρόθεσµες εισφορές για το προσωπικό του/της , β) δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες εισφορές διότι δεν 
απασχολεί ούτε απασχόλησε προσωπικό του/της, γ) έχει ρυθµίσει την οφειλή του/της ……………….. 
Στη πρώτη περίπτωση είναι προφανές ότι, υπάγεται ο ασφαλισµένος, ο οποίος δηλώνει ότι, δεν 
απασχολεί προσωπικό το χρόνο που υποβάλλει τη βεβαίωση για τη συµµετοχή του σε διαγωνισµό 
ακόµη και αν είχε απασχολήσει στο παρελθόν δεδοµένου ότι, το κρίσιµο και αξιολογητέο γεγονός 
από την επιτροπή  διαγωνισµού είναι η βεβαίωση  για  µη οφειλή εισφορών  προς το ΙΚΑ η οποία 
αυτονοήτως καταλαµβάνει και τις δύο καταστάσεις ( απασχόλησε, δεν απασχολεί ). Στη δεύτερη 
περίπτωση υπάγεται ο ασφαλισµένος, ο οποίος δεν απασχολεί προσωπικό, ούτε απασχόλησε στο 
παρελθόν µε συνέπεια να µη  καλύπτεται η περίπτωση που κάποιος απασχόλησε προσωπικό στο 
παρελθόν, ενώ στο χρόνο υποβολής της βεβαίωσης του σε δηµοπρασία δεν απασχολεί 
προσωπικό. Η κατάσταση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, καλύπτεται από τη πρώτη περίπτωση και 
δεν έρχεται σε αντίφαση µε το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης που λέει <<ο ασφαλισµένος δεν 
απασχολεί πρόσωπα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας>>, διότι το κρίσιµο γεγονός που προκύπτει 
ξεκάθαρα είναι ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες εισφορές προς το ΙΚΑ. Ο ασφαλισµένος που δεν 
απασχολεί, αλλά απασχόλησε προσωπικό εφ όσον δεν καλύπτεται από τη δεύτερη περίπτωση 
σύµφωνα µε τον ισχυρισµό της ενιστάµενης  δεν θα καλύπτονταν και από την πρώτη περίπτωση, 
γεγονός που θα συνεπάγονταν το αδύνατον της συµµετοχής του στο διαγωνισµό πράγµα  που 
αντιβαίνει στο σκοπό του άρθρου 23.2.2.β που είναι η συµµετοχή σε διαγωνισµούς όλων των 
εργοληπτικών επιχειρήσουν που δεν οφείλουν εισφορές για το προσωπικό τους στο ΙΚΑ  και σε κάθε 
περίπτωση µια τέτοια  άποψη άγει σε άτοπο και άδικο αποτέλεσµα για το διαγωνιζόµενο που 
αποδεδειγµένα πληροί τη συγκεκριµένη προϋπόθεση. ( Βλ σχετικά την επισυναπτόµενη  αριθµ 1/13-
9-2010 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν.2218/94  µεταγενέστερη των αποφάσεων που 
επικαλείται ο ενιστάµενος )». 

 
Β. Ως προς την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Κατόπιν των κατά τα ανωτέρω:  

α) της αποδοχής της από 01-08-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την 
επωνυµία «ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΜΑΣ Ο.Ε.», κατά της συµµετοχής της εργοληπτικής επιχείρησης µε 
την επωνυµία «ΚΑΠΑ ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ» (δεύτερη στη σειρά κατάταξης) στον διαγωνισµό του θέµατος, 
κατά το σκέλος που αφορά στην ακυρότητα των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1599/86 που η τελευταία 
κατέθεσε, και της απόρριψης αυτής (της ένστασης) κατά το σκέλος που αφορά την εγγυητική επιστολή 
που η τελευταία κατέθεσε, και β) της απόρριψης της ως άνω ένστασης κατά της συµµετοχής της 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», που 
ανακηρύχθηκε προσωρινός µειοδότης στην από 26-07-2011 δηµοπρασία για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, βάσει του από 26-07-2010 Πρακτικού της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

− Εγκρίνει το από 26-07-2010 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-07-2011 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
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«Προστασία πρανών ποταµού Αράχθου στη θέση της Ιστορικής Γέφυρας Άρτας», 
προϋπολογισµού € 300.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 
85.365,86 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 65,00% και  

− Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (65,00%) είναι συµφέρουσα, 
ενώ η ένσταση που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
απορρίφθηκε όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπανών για την πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών 
στην περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας Ιωαννίνων, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά 
µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 57554/1855/19-08-2011 
απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/656/01-09-2011 
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 
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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 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. 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 
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. 

11. Την αριθµ. 24/656/01-09-2011 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 περιοχή 
Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας 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. 
57554/1855/19-08-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και 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. 

12. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62864/2027/08-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62895/2326/08-09-2011 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 περιοχή 
Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας 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 25/706/09-09-2011) 

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 περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας 
Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εκτέλεσαν σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή την 18-08-2011 και 
δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το είδος των µηχανηµάτων που απαιτούνται, 
οι κάτωθι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 57554/1855/19-08-2011 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και της αριθ. 24/656/01-09-2011 απόφασης ανάθεσης 
εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου: 

1. ∆απάνη € 7.355,40 µε ΦΠΑ στον Χρήστο Σκαρώνη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας Ιωαννίνων, µε 
το αριθµ. ΑΜ 51356 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (115 ώρες εργασίας x € 52,00 ανά ώρα 
εργασίας), για το διάστηµα από 18-08-2011 έως 30-08-2011. 

2. ∆απάνη € 5.116,80 µε ΦΠΑ στον Θεόδωρο Κρυστάλλη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για 
την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας 
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Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΜΕ 51008 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (80 ώρες εργασίας x € 52,00 
ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 18-08-2011 έως 29-08-2011. 

3. ∆απάνη € 24.555,72 µε ΦΠΑ στον Σταύρο Μάλιακα, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας Ιωαννίνων, µε 
το αριθµ. ΜΕ 99563 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (322 ώρες εργασίας x € 62,00 ανά ώρα 
εργασίας), για το διάστηµα από 18-08-2011 έως 08-09-2011. 

4. ∆απάνη € 24.555,72 µε ΦΠΑ στον Αριστοτέλη Γραβάνη, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για 
την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Κουρνόραχης του Τ.∆. Ζίτσας 
Ιωαννίνων, µε το αριθµ. ΜΕ 55740 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (322 ώρες εργασίας x € 
62,00 ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 18-08-2011 έως 08-09-2011. 

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

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 61897/1982/06-09-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Τ.Κ. Πάδων του ∆ήµου Κόνιτσας, λόγω 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή, την 05-09-2011. 

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 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. 61897/1982/06-09-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα 
οποία θα εργασθούν από την 05-09-2011, για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στην 
περιοχή Πάδων του Τ.∆. Κόνιτσας Ιωαννίνων, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής 
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Υπηρεσίας, λόγω πυρκαγιάς, και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει το 
είδος των µηχανηµάτων (D8 προωθητήρα) που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62869/2028/08-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62897/2327/08-09-2011 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 Τ.Κ. Πάδων του 
∆ήµου Κόνιτσας Ιωαννίνων, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή 
από την 05-09-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/707/09-09-2011) 

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 στην Τ.Κ. Πάδων του ∆ήµου Κόνιτσας Ιωαννίνων, 
κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη (µε αριθµ. πρωτ. 62869/2028/08-09-2011) εισήγηση 
της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα µε την αριθµ. 61897/1982/06-09-2011 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω του κατεπείγοντος, λόγω πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε στην περιοχή την 05-09-2011 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή γεφυρών», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 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 κοίτης 
Αράχθου στην περιοχή γεφυρών», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3111/08-09-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62926/2328/08-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων 
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) 162.536,43 € και συνολικής δαπάνης µε 
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αναθεώρηση και ΦΠΑ 200.000,00 €. 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 25/708/09-09-2011) 

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 «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή 
γεφυρών», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
€ 162.536,43 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 200.000,00 µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3111/08-09-2011 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασµού της µνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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. 62921/376/08-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62936/2329/08-09-2011 στον φάκελο 8/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της εκδήλωσης για την ηµέρα 
µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που θα γίνει, βάση του προγράµµατος 
στις 18 Σεπτεµβρίου 2011. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 450 
€ µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, η οποία θα βαρύνει τον 
ειδικό φορέα 072 και ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, έτους 2011 και περιλαµβάνει προµήθεια δύο (2) δάφνινων στεφανιών, διαµονή, 
διατροφή και µετακίνηση οµιλητή και συνοδού από Θεσσαλονίκη και εκτυπώσεις 
προσκλήσεων. 

 

ΑΔΑ: 4Α897Λ9-Ο67



 - 78 - 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/709/09-09-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Πρέβεζας, της εκδήλωσης για την ηµέρα 
µνήµης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος στις 18 Σεπτεµβρίου 2011. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το 
Π.∆. 304/21-09-2001 και βάσει της µε αριθ. πρωτ. 35567/01-08-2011 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους 
κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 450,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 
5161), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση 
της εκδήλωσης και περιλαµβάνουν προµήθεια δύο (2) δάφνινων στεφανιών, διαµονή, 
διατροφή και µετακίνηση οµιλητή και συνοδού από Θεσσαλονίκη και εκτυπώσεις 
προσκλήσεων (υλικά).   

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση µετακίνησης υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, την 16-09-2011 στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους σε συνάντηση 
που διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α.Ν. µε σκοπό την ενηµέρωση των διαδικασιών του Νέου 
Επενδυτικού Νόµου 3908/2011 και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62923/1359/09-09-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 63274/2336/09-09-2011 στον φάκελο 8/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης των 
υπαλλήλων της Αθανασίου Καλογήρου, Πηνελόπης Γιαννούση και Ευτυχίας Μπούµπα 
στην Αθήνα, την 16-09-2011, για τη συµµετοχή τους σε συνάντηση που διοργανώνει το 
ΥΠ.Α.Α.Ν. µε σκοπό την ενηµέρωση των διαδικασιών του Νέου Επενδυτικού Νόµου 
3908/2011, καθώς και την έγκριση της προκαλούµενης δαπάνης για την κάλυψη των 
οδοιπορικών τους εξόδων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/710/09-09-2011) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, Αθανασίου Καλογήρου, Πηνελόπης Γιαννούση και Ευτυχίας 
Μπούµπα, στην Αθήνα, την 16-09-2011 (αυθηµερόν) για τη συµµετοχή τους σε συνάντηση 
– ηµερίδα που διοργανώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, µε 
σκοπό την ενηµέρωση των διαδικασιών του Νέου Επενδυτικού Νόµου 3908/2011, και τη 
σχετική δαπάνη ποσού € 121,78 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής τους, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 072 και ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
.....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 25/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 62470/2286/07-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆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 Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την έγκριση της 
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 15 και 16-
09-2011 για επισκέψεις στα Υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην ασφάλιση του Αντιπεριφερειάρχη.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 25/711/09-09-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, στις 15 
και 16-09-2011 για επισκέψεις στα Υπουργεία Οικονοµικών και Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης, σχετικά µε θέµατα που αφορούν στην ασφάλιση του Αντιπεριφερειάρχη, καθώς 
και τη σχετική δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες 
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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. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 4Α897Λ9-Ο67


