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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/20-06-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου 
του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε 
την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη 
από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος   

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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. 
39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).  

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

1. Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από  09-06-2011 συνεδρίασης 

2. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2011, 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.  
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3. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην 
Αλεξανδρούπολη από 16 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2011 προκειµένου να παραστεί στο 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγµένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ βαθµού. 

4. Έγκριση δαπάνης ποσού € 45.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Μαΐου – Ιουνίου 2011. 

5. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, παραδοσιακής βραδιάς Αι Γιάννη 
(Λαµπατίνες), στην Πάργα και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

6. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, µουσικής βραδιάς στην Πρέβεζα 
αφιερωµένη στο Νίκο Γκάτσο και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 130ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας 
από τον Τουρκικό Ζυγό, στις 26-06-2011 στην Π.Ε. Άρτας. 

8. Έγκριση µετακίνησης της κτηνιάτρου Ευθαλίας Οικονόµου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Π.Ε. Κτηνιατρικής της Ιωαννίνων, και 
της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε σεµινάριο µε θέµα την εφαρµογή των νέων 
κανονισµών σχετικά µε τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ), που διοργανώνει 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην Αθήνα στις 29-06-2011 και 30-06-
2011. 

9. Έγκριση µετακίνησης του κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπαλλήλου της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου και της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε 
σύσκεψη για την εφαρµογή του προγράµµατος µελιταίου πυρετού που διοργανώνει το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην Θεσσαλονίκη. 

10. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας, εγγράφων, δεµάτων 
κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-
07-2011 έως 30-06-2012. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους 
Βρυσοχωρίου», αναδόχου Αντωνίου Καφτάνη, µέχρι την 20-10-2011. 

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στις 17η και 23η επαρχ. οδούς  (από Ψήνα προς 
12η επ. οδό και από Τύρια προς Παρδαλίτσα)», αναδόχου Θεοφάνη Χήτου Ε∆Ε, µέχρι 31-
07-2011. 

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο 
∆.∆. Πλατανιών (Τσεριτσιάνων)  ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011. 

14. Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση στον τοπικό ηµερήσιο τύπο των Ιωαννίνων, 
περίληψης διακήρυξης δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου – 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆.∆. Μεταµόρφωσης». 

15. Έγκριση συνδιοργάνωσης µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, του Πανελληνίου 
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στα 
Ιωάννινα και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

16. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύµατος προς τιµή των συµµετεχόντων στο ∆ιεθνές 
Θερινό Πανεπιστήµιο στο Ζαγόρι, για την προστασία της Βιοποικιλότητας. 

17. Έγκριση συνέκδοσης µε την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων, της ετήσιας 
έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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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. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 31-05-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση 4ης 
Επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ 
κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) € 2.555.446,51 και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ € 3.300.000,00. 

2. Ορισµός δικηγόρου, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιµο της 23-06-2011, για την υπεράσπιση τεχνικού 
υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, που κατηγορείται για παράβαση 
νόµου περί Αρχαιολογικών χώρων, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. 

3. Έγκριση των Πρακτικών Νο3/26-05-2011 και Νο4/16-06-2011 της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου «Εξωτερικός Εµπειρογνώµονας σχετικός µε 
τη διενέργεια αναλύσεων, µελετών και αναφορών», του έργου µε τίτλο «Wood Energy 
Exploitation for Entrepreneurship» (Αξιοποίηση της ∆ασικής Βιοµάζας για 
Επιχειρηµατικότητα), του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας MED 
«Μεσογειακός Χώρος 2007-2013» και  κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

4. Έγκριση δαπάνης για τη µεταφορά γέφυρας Μπέλεϋ, από το Μουργκάνι Τρικάλων, σε 
αποθήκη που έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων (εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού 
αεροδροµίου). 

5. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
38395/1049/14-06-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
αποκατάσταση της βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, λόγω καταπτώσεων και καθιζήσεων που προκλήθηκαν από πληµµύρες. 

 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 09-06-
2011 συνεδριάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 
2011, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 9/30/6-4-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το έτος 2011 για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. εκάστης Π.Ε. 

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

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
38851/2264/15-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38878/1325/15-06-2011 στον 
φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία, µετά την ολοκλήρωση του πρόχειρου 
διαγωνισµού της αριθ. 3/2011 διακήρυξης, για ανάδειξη µειοδότη-εργολάβου εκτέλεσης 
του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών για το έτος 2011 στο Νοµό Θεσπρωτίας, 
διαβιβάζονται τα σχετικά πρακτικά (Νο 1,2,3,4 & 5) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για 
έγκριση κατακύρωσης αποτελέσµατος του εν λόγω διαγωνισµού. Επίσης επισυνάπτεται η 
αριθ. πρωτ. 33954/2043/26.05.2011 ένσταση και η µε αριθ. πρωτ. 37872/2223/9-06-2011 
Αναφορά της ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ, καθώς και το Νο1/02-06-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων. Η Επιτροπή  ∆ιεξαγωγής  του διαγωνισµού σύµφωνα 
µε το επισυναπτόµενο πρακτικό Νο 5, εισηγείται την κατακύρωση αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού  στον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ µε τιµή  προσφοράς 14.850,00 € 
χωρίς ΦΠΑ  και συνολικό ποσό: 18.265,50 € µε ΦΠΑ.  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω έγγραφα: 

Α) Νο 1/17-05-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) της 
Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η 
Επιτροπή παρέλαβε δύο (2) προσφορές, ήτοι 1) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ και 
2) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ. Στη συνέχεια 
προχώρησε στην αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των φακέλων των 
δικαιολογητικών τα οποία ήταν σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Κατά τον έλεγχο 
των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της ‘’ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ’’ πληροί τους όρους της διακήρυξης, για δε την 
τεχνική προσφορά του ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον 
ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει περαιτέρω βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, εντός τριών (3) 
ηµερών από την κοινοποίηση του πρακτικού. 

Β) Νο 2/23-05-2011 (έλεγχος τεχνικής προσφοράς) Πρακτικό της Επιτροπής του 
πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή 
λαµβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθµ. 1227/20-05-2011 βεβαίωση της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που προσκοµίσθηκε από τον  
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ όπως είχε ζητηθεί µε το πρακτικό Νο 1, διαπιστώνει ότι και η 
τεχνική προσφορά του ανωτέρω  πληροί τους όρους της διακήρυξης. Κατόπιν αυτού και οι 
δύο προσφορές του ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ και της «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ» πληρούν τους όρους της διακήρυξης και 
γίνονται δεκτές. 

Γ) Νο 3/26-05-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή συνήλθε µε σκοπό την συνέχιση της 
διαδικασίας µε την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Λαµβάνοντας όµως 
υπόψη ότι έχει ασκηθεί ένσταση από την επιχείρηση «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ» µε αριθµ. πρωτ. 33954/2043/26-05-2011 κατά 
της απόφασης της επιτροπής (Πρακτικό Νο 2), η επιτροπή αποφάσισε να µην 
προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και να διαβιβάσει στην 
επιτροπή εξέτασης ενστάσεων την ανωτέρω ένσταση. 

∆) το Νο1/02-06-2011 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων ανοιχτών και 
πρόχειρων διαγωνισµών, σχετικά µε την από 26-05-2011 ένσταση της εταιρείας 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ», στον διαγωνισµό για την 
εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε την οποία η ενιστάµενη ζητά να απορριφθεί η 
προσφορά του ∆ηµ. Κοντογιάννη και να µην προχωρήσει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού 
στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του, επειδή σύµφωνα µε το Νο1 Πρακτικό 
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της, κατά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί τους 
τυπικούς όρους του διαγωνισµού βάσει της διακήρυξης. 
 
Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή εισηγείται οµόφωνα την απόρριψη της 
ένστασης, για τυπικούς λόγους, λόγω µη καταβολής του προβλεπόµενου από την παρ. 6 
του άρ. 15 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», παραβόλου. 

Ε) Νο 4/08-06-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση της 
επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, να µην κάνει αποδεκτή την υποβληθείσα ένσταση της 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ» για τυπικούς λόγους, 
όρισε νέα ηµεροµηνία συνεδρίασης για την συνέχιση της διαδικασίας µε την αποσφράγιση 
των οικονοµικών προσφορών. 

ΣΤ) Νο 5/09-06-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής του 
πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή πριν 
τη συνεδρίαση παρέλαβε την αριθµ. Πρωτ. 37872/2223/08-06-20011αναφορά της κας 
Λιόλιου Πετρούλας, σχετικά µε τη διαδικασία του διαγωνισµού.  

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ανάγνωσης της αναφοράς η επιτροπή κρίνει σκόπιµο 
να αναφέρει τα εξής:  

α) Και οι δύο συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν λάβει γνώση του αριθµ. 2 πρακτικού 
της Επιτροπής Εισήγησης, ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπου φαίνεται ότι και οι δύο προσφορές της εταιρίας 
‘’ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ’’ και του ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, πληρούν τους όρους της αριθµ.3/2011 διακήρυξης και γίνονται δεκτές. 

β) Ότι και η κα Λιόλιου Πετρούλα παρέλαβε το αριθµ. 1 πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης 
Ενστάσεων, στο οποίο δηλώνεται ότι δεν γίνεται δεκτή η ένσταση που υπέβαλλε η εταιρία 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ», 

Ύστερα από αυτά και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και την αριθµ. 3/2011 
διακήρυξη η Επιτροπή θα πρέπει να προχωρήσει στο άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών και γι αυτό συντάχθηκε το αριθµ. 4 πρακτικό, το οποίο έλαβαν γνώση και οι 
δύο συµµετέχοντες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση των  
οικονοµικών προσφορών, οι οποίες έχουν ως εξής: 1) «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ», ποσό προσφοράς € 17.898,00 χωρίς ΦΠΑ 
(22.014,54 µε ΦΠΑ) και 2) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ποσό προσφοράς € 
14.850,00 χωρίς ΦΠΑ (18.265,50 µε ΦΠΑ). Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται 
όπως µειοδότης του έργου «Καταπολέµηση κοινών και ανωφελών κωνοποειδών για το 
έτος 2011, στο Νοµό Θεσπρωτίας», αναδειχθεί ο Κοντογιάννης Ελ. ∆ηµήτριος µε κριτήριο 
την οικονοµικότερη προσφορά, ήτοι 14.850,00 χωρίς ΦΠΑ. 
 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, και σχετικά µε το θέµα της υποβληθείσας 
ένστασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι ζήτησε την άποψη του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας, καθώς και του Εκτελεστικού Γραµµατέα αυτής, οι οποίοι 
τόνισαν ότι για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007. Με 
δεδοµένο ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν καταβλήθηκε από την ενιστάµενη το 
προβλεπόµενο παράβολο, η ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν µπορεί η 
Επιτροπή Ενστάσεων – και κατ’ επέκταση η Οικονοµική Επιτροπή – να εξετάσει την ουσία 
της, οπότε ορθώς η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται οµόφωνα την απόρριψη της 
ένστασης, για τυπικούς λόγους και στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προχώρησε 
στην ανάδειξη αναδόχου βάσει και των οικονοµικών προσφορών.  

Τα µέλη της Επιτροπής, αφού συζήτησαν διεξοδικά το θέµα, καθώς και τα προβλήµατα 
που παρουσιάσθηκαν στους σχετικούς διαγωνισµούς σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, 
συµφώνησαν ότι καταρχήν είναι σηµαντικό να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να 
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εκτελεσθεί το έργο έγκαιρα, ώστε να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά το πρόβληµα των 
κωνοποειδών, όµως για το επόµενο έτος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις της 
Ο.Ε. που αναφέρονται στις σχετικές αποφάσεις της, να υπάρξει έγκαιρα ο συντονισµός 
των αρµόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας, ώστε όλες οι διακηρύξεις να είναι οµοειδείς, να 
προβλεφθεί σ’ αυτές η προσκόµιση από τους συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς, 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, καθώς και δέσµευσή τους ότι θα έχουν τη δυνατότητα 
και τα τεχνικά µέσα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις εκτέλεσης του έργου, ακόµη και 
αν ανακηρυχθούν µειοδότες σε περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να 
αποφευχθούν τα φαινόµενα που παρουσιάσθηκαν φέτος και να µην παρέλθει η χρονική 
περίοδος που πρέπει να εκτελεσθεί το έργο, χωρίς να υπάρχει µειοδότης. 

Επίσης τόνισαν ότι και στην προκειµένη περίπτωση, για να έχει το έργο της 
καταπολέµησης των κωνοποειδών τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, πρέπει οι αρµόδιες 
κατά τόπους Υπηρεσίες της Περιφέρειας, να ασκήσουν αυστηρή επιτήρηση και επίβλεψη 
κατά την εκτέλεση του έργου από τον προµηθευτή στον οποίο θα ανατεθεί.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/384/20-06-2011) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Απορρίπτει ως απαράδεκτη την από 26-05-2011 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ», στον διαγωνισµό για την 
εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2011 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, λόγω µη καταβολής του προβλεπόµενου για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης παραβόλου, από την παρ. 6 του άρ. 15 του Π.∆. 118/2007 
«Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», σύµφωνα και µε το Νο1/02-06-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων ανοιχτών και πρόχειρων διαγωνισµών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

Β. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει τα Πρακτικά Νο1/17-05-2011 (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), 
Νο2/23-05-2011 (έλεγχος τεχνικής προσφοράς), Νο3/26-05-2011 (διαβίβαση ένστασης στην 
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων), Νο4/08-06-2011 (ορισµός ηµεροµηνίας αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών) και Νο5/09-06-2011 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών), της 
Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τα οποία – και όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται – η 
Επιτροπή δέχθηκε τις προσφορές των: 1) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ και 2) 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ –ΛΙΟΛΙΟΥ ∆ΗΜ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ», από τον έλεγχο των 
οποίων διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν ήταν σύµφωνα µε τους όρους της 
διακήρυξης. Από τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά 
της ‘’ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ’’ πληροί τους όρους της 
διακήρυξης, για δε την τεχνική προσφορά του ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ αποφασίστηκε 
να ζητηθεί από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει περαιτέρω βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 
Κατόπιν της προσκόµισης εκ µέρους του συµµετέχοντα στο διαγωνισµό, ∆ηµ. Κοντογιάννη, 
της υπ΄ αριθµ. 1227/20-05-2011 βεβαίωσης της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως είχε ζητηθεί µε το Πρακτικό Νο1/17-05-2011 της 
Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι και η τεχνική προσφορά του ανωτέρω πληροί τους όρους της 
διακήρυξης, οπότε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού έκανε αποδεκτές στην περαιτέρω διαδικασία 
του διαγωνισµού, στη φάση ανοίγµατος και αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, και τις 
δύο ως άνω προσφορές, επειδή πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Κατόπιν της κατά τα 
ανωτέρω απόρριψης της από 26-05-2011 ένστασης της εταιρείας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ», από την Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων 
ανοιχτών και πρόχειρων διαγωνισµών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τυπικούς λόγους, η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προέβη στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, από 
τον έλεγχο των οποίων προέκυψε ότι οικονοµικότερη είναι η προσφορά του Κοντογιάννη Ελ. 
∆ηµήτριου, µε ποσό € 14.850,00 χωρίς ΦΠΑ, τον οποίο η Επιτροπή εισηγείται όπως 
αναδειχθεί µειοδότης του έργου. 
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Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2011, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, προϋπολογισµού € 25.000,00 σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα ανωτέρω Νο1/17-05-2011 (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), 
Νο2/23-05-2011 (έλεγχος τεχνικής προσφοράς), Νο3/26-05-2011 (διαβίβαση ένστασης στην 
Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων), Νο4/08-06-2011 (ορισµός ηµεροµηνίας αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών) και Νο5/09-06-2011 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) Πρακτικά 
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού και κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης ως 
απαράδεκτης, της από 26-05-2011 ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΟΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ»,   

στον ∆ηµήτριο Ελ. Κοντογιάννη, ο οποίος προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά, η τεχνική του προσφορά ήταν πλήρης, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να 
περιλαµβάνει, όπως προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη, η δε οικονοµική του 
προσφορά είναι η συµφερότερη, στην τιµή των € 14.850,00 χωρίς ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, για την εκτέλεση του έργου 
καταπολέµησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών, για το έτος 2011, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας.  
..............................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

            8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην 
Αλεξανδρούπολη από 16 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου 2011 προκειµένου να παραστεί στο 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγµένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ 
βαθµού. 

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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38738/2253/15-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38787/1320/15-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσπρωτίας, κ. Θωµά Πιττούλη στην Αλεξανδρούπολη προκειµένου να παραστεί στο 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγµένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ Βαθµού. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/385/20-06-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αλεξανδρούπολη, από 16 µέχρι 19 Ιουνίου 2011 προκειµένου να παραστεί στο 16ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγµένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ & Β΄ Βαθµού. 
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Η  δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης (προµήθεια καυσίµων, πληρωµή διοδίων, 
πάρκινγκ κτλ, ποσό περίπου € 400,00), 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. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 δαπάνης ποσού € 45.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Μαΐου – Ιουνίου 2011. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
38574/2244/14-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38624/1313/09-06-2011 στον 
φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής προκειµένου να καταβληθεί το επίδοµα 
νεφροπαθών για το δίµηνο Μαΐου - Ιουνίου 2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/386/20-06-2011) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 45.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 151 
ΚΑΕ 2713 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης 
Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής 
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Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 30-09-2011, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Μάΐου - Ιουνίου 2011. 
.......................................................................…….......................................……..........……..... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

              8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, παραδοσιακής βραδιάς Αι Γιάννη 
(Λαµπατίνες), στην Πάργα και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 37644/201/08-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 38091/1305/09-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η Π.Ε. Πρέβεζας, σε µια προσπάθεια στήριξης της λαϊκής παράδοσης και 
των εθίµων του τόπου µας, διοργανώνει στις 23 Ιουνίου 2011 στην Πάργα τη γιορτή του  
Αι Γιάννη, µε την επιµέλεια του Συλλόγου Γυναικών Πάργας. Η γιορτή ζωντανεύει τις 
«Λαµπατίνες» (φωτιές) που ανάβουν στις γειτονιές της πόλης και στις οποίες καίγονται τα 
στεφάνια της Πρωτοµαγιάς. Η βραδιά καταλήγει µε παραδοσιακά τραγούδια και χορούς 
από πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής. Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει την 
πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής για τους παρακάτω λόγους: 1. Συµβάλλει στη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς αναβιώνοντας ένα παλιό έθιµο και προβάλλοντας 
το στο ευρύ κοινό και 2. Ενισχύει της πολιτιστική δηµιουργία δίνοντας την ευκαιρία σε 
ερασιτεχνικά σχήµατα να παρουσιάσουν το έργο τους (η ορχήστρα, τα χορευτικά 
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συγκροτήµατα). Από κοινωνικής άποψης παρέχεται ψυχαγωγία στους κατοίκους και τους 
επισκέπτες µιας περιοχής µε έντονο το τουριστικό στοιχείο. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και των σχετικών δαπανών, για την αµοιβή της 
ορχήστρας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, 

Α) Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την 
επιφύλαξή τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ επιγραµµατικά τη θέση τους για 
προγραµµατισµό και ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε περιφερειακή διάσταση για 
το θέµα της τουριστικής προβολής και πολιτιστικών δρώµενων. 

Β) το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι, όπως έχει επισηµάνει 
πολλές φορές, πρέπει να έρθει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, συνολική 
πρόταση για την πολιτική της Περιφέρειας στον πολιτισµό και τις εκδηλώσεις µε τις 
οποίες αυτή θα εκφράζεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι 
η τελευταία φορά που συναινεί στην αποσπασµατική έγκριση δαπανών για κάθε 
εκδήλωση, η οποία ούτε τους σκοπούς της Περιφέρειας εξυπηρετεί, ούτε τη σωστή 
κατανοµή των δαπανών αυτών, ανάλογα µε τους πόρους κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/387/20-06-2011) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την επιµέλεια του 
Συλλόγου Γυναικών Πάργας, της παραδοσιακής βραδιάς Αι Γιάννη (Λαµπατίνες) που θα 
πραγµατοποιηθεί στην πόλη της Πάργας, την 23-06-2011 και ζωντανεύει τις «Λαµπατίνες» 
(φωτιές) που ανάβουν στις γειτονιές της πόλης και στις οποίες καίγονται τα στεφάνια της 
Πρωτοµαγιάς, καταλήγοντας µε παραδοσιακά τραγούδια και χορούς από πολιτιστικούς 
Συλλόγους της περιοχής. Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
προάγοντας την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, δεδοµένου ότι συµβάλλει 
στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς αναβιώνοντας ένα παλιό έθιµο και 
προβάλλοντάς το στο ευρύ κοινό και ενισχύει την πολιτιστική δηµιουργία δίνοντας την 
ευκαιρία σε ερασιτεχνικά σχήµατα να παρουσιάσουν το έργο τους (η ορχήστρα, τα 
χορευτικά συγκροτήµατα), ενώ από κοινωνικής άποψης παρέχεται ψυχαγωγία στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες µιας περιοχής µε έντονο το τουριστικό στοιχείο. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την 
κάλυψη των εξόδων για την αµοιβή της ορχήστρας της ανωτέρω εκδήλωσης. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι 
(20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, µουσικής βραδιάς στην Πρέβεζα αφιερωµένη 
στο Νίκο Γκάτσο και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 38697/208/14-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
39346/1345/16-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τη συνεργασία του ∆ηµοτικού Ωδείου Πρέβεζας προγραµµατίζει για τις 27 Ιουνίου 
2011 µια µουσική βραδιά αφιερωµένη στον Έλληνα στιχουργό Νίκο Γκάτσο (1911-1992) για την 
επέτειο συµπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του, στην παραλία στο χώρο έµπροσθεν του 
∆ικαστικού  Μεγάρου. Φέτος µε αφορµή τα 100 χρόνια θα πραγµατοποιηθούν ανάλογες συναυλίες 
και εκδηλώσεις σε πολλές Ελληνικές πόλεις. Στη συναυλία θα παρουσιαστεί ένα πρόγραµµα 
αποκλειστικά µε τραγούδια σε στίχους Νίκου Γκάτσου και µουσική Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου 
Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου και Γιώργου Χατζηνάσιου. Ένα µουσικό σύνολο αποτελούµενο από 
τραγούδι, µπουζούκι, κιθάρα, πιάνο, βιολί, αρµόνιο και ντραµς, όλοι καθηγητές του ∆ηµοτικού 
Ωδείου, θα αναδείξει την καλλιτεχνική ικανότητα των µουσικών που έχει αναθρέψει η ίδια η Πρέβεζα 
τόσα χρόνια, ενώ θα συµπαρασύρει όλους τους θεατές σε ένα ατέλειωτο τραγούδι γεµάτο 
αναµνήσεις από τα ωραιότερα τραγούδια του Έλληνα στιχουργού. Η διάρκεια της εκδήλωσης θα 
είναι περίπου 80 λεπτά, κατά την οποία θα προβάλλονται σε γιγαντοοθόνη οι στίχοι των 
τραγουδιών που θα ακούγονται, ώστε το ακροατήριο να συµµετέχει στο τραγούδι, ενώ στην αρχή 
θα διαβαστούν βιογραφικά στοιχεία του στιχουργού. Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει τον 
πολιτισµό, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής και στους επισκέπτες της πόλης να 
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απολαύσουν τη µουσική ενός σπουδαίου συνθέτη και άλλων καταξιωµένων καλλιτεχνών µε την 
συµµετοχή καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Επιπλέον µε την εκδήλωση αυτή 
στηρίζουµε το ∆ηµοτικό Ωδείο της πόλης στο οποίο φοιτούν πολλά νέα παιδιά και διδάσκουν 
ντόπιοι µουσικοί.  Η προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη σε περίοδο µε έντονη 
τουριστική δραστηριότητα αφενός γιατί πραγµατοποιείται σε κεντρικότατο σηµείο και αφετέρου γιατί 
τα ακούσµατα είναι οικεία σε ευρύτερο κοινό. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της 
διοργάνωσης και των σχετικών δαπανών, για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ενοικίαση 
καθισµάτων και µεταφορά οργάνων. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, 

Α) Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή 
τους για το θέµα, καταθέτοντας και εδώ επιγραµµατικά τη θέση τους για προγραµµατισµό και 
ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε περιφερειακή διάσταση για το θέµα της τουριστικής 
προβολής και πολιτιστικών δρώµενων. 

 Β) το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι, όπως έχει επισηµάνει πολλές 
φορές, πρέπει να έρθει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο, συνολική πρόταση για την 
πολιτική της Περιφέρειας στον πολιτισµό και τις εκδηλώσεις µε τις οποίες αυτή θα εκφράζεται σε 
κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι η τελευταία φορά που συναινεί στην 
αποσπασµατική έγκριση δαπανών για κάθε εκδήλωση, η οποία ούτε τους σκοπούς της 
Περιφέρειας εξυπηρετεί, ούτε τη σωστή κατανοµή των δαπανών αυτών, ανάλογα µε τους πόρους 
κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/388/20-06-2011) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε τη συνεργασία του ∆ηµοτικού 
Ωδείου Πρέβεζας, µουσικής βραδιάς αφιερωµένη στον Έλληνα στιχουργό Νίκο Γκάτσο (1911-1992) 
για την επέτειο συµπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του, που θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη 
της Πρέβεζας, την 27-06-2011 και στην οποία θα παρουσιαστεί ένα πρόγραµµα µε τραγούδια σε 
στίχους Νίκου Γκάτσου και µουσική Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου και 
Γιώργου Χατζηνάσιου από ένα µουσικό σύνολο αποτελούµενο από καθηγητές του ∆ηµοτικού Ωδείου 
(τραγούδι, µπουζούκι, κιθάρα, πιάνο, βιολί, αρµόνιο και ντραµς). Η εκδήλωση συνάδει µε τους 
σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προάγει τον πολιτισµό, δίνοντας την ευκαιρία στους 
κατοίκους της περιοχής και στους επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν τη µουσική ενός σπουδαίου  
συνθέτη και άλλων καταξιωµένων καλλιτεχνών µε την συµµετοχή καλλιτεχνών που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικό έτος 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των 
εξόδων της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαµβάνουν έξοδα για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, 
την ενοικίαση καθισµάτων και τη µεταφορά οργάνων. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 δαπανών για τον εορτασµό της 130ης Επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας 
από τον Τουρκικό Ζυγό, στις 26-06-2011 στην 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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38281/607/09-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38281/1310/10-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 
130ης επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από τον Τουρκικό Ζυγό, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και στην οποία θα συµµετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε το Β.∆. 157/69 (ΦΕΚ 46/Α/11-3-1969 Περί καθορισµού 
εορτών). Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον Φ.Π.Α., περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 50 προσκεκληµένους (δηλ. Βουλευτές, 
εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές  Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς  κ.α.), παράθεση 
δεξίωσης, αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλώσιµων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κλπ. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/389/20-06-2011) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 5161 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για την 
κάλυψη των εξόδων για τον εορτασµό της 130ης επετείου της Απελευθέρωσης της Άρτας από 
τον Τουρκικό Ζυγό, οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν την 26-06-2011, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας. 

Η δαπάνη περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, προσφορά καφέ για 50 
προσκεκληµένους (βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, 
φορείς κλπ), παράθεση δεξίωσης, αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλώσιµων αγορά 
στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση 
φωτογραφιών κλπ, η δε συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην εκδήλωση 
γίνεται βάσει του Β.∆. 157/69 (ΦΕΚ 46/Α/11-3-1969 Περί καθορισµού εορτών) και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία 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. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 µετακίνησης της κτηνιάτρου Ευθαλίας Οικονόµου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &  Π.Ε. Κτηνιατρικής της Ιωαννίνων, 
και της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή της σε σεµινάριο µε θέµα την εφαρµογή 
των νέων κανονισµών σχετικά µε τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ), που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην Αθήνα στις 29-
06-2011 και 30-06-2011. 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ 4721/14-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
38632/1315/09-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικ. & 
Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, Ευθαλίας Οικονόµου, σε σεµινάριο µε θέµα την εφαρµογή 
των νέων κανονισµών σχετικά µε τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) που θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα  στις 29 και 30  Ιουνίου 2011.  

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

(απόφαση 16/390/20-06-2011) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση της υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Ευθαλίας Οικονόµου, κτηνιάτρου, στην Αθήνα, για τη 
παρακολούθηση σεµιναρίου µε θέµα την εφαρµογή των νέων κανονισµών σχετικά µε τη 
διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στις 29 και 30  Ιουνίου 2011, και τη σχετική δαπάνη συνολικού 
ποσού € 350,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων). 
.......................................................................…….......................................……......... 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπαλλήλου της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου και της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή 
του σε σύσκεψη για την εφαρµογή του προγράµµατος µελιταίου πυρετού που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην Θεσσαλονίκη. 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. Πρωτ 4772/15-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  38963/1326/15-06-
2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
για τη συµµετοχή του υπαλλήλου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Φίλιππα Ανδρέου, σε σύσκεψη µε θέµα για την εφαρµογή του προγράµµατος µελιταίου 
πυρετού που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην 
Θεσσαλονίκη στις 16  Ιουνίου 2011.  

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

(απόφαση 16/391/20-06-2011) 
Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου, στην Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη µε θέµα 
την εφαρµογή του προγράµµατος µελιταίου πυρετού που διοργανώνει το Υπουργείο 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στην Θεσσαλονίκη στις 16  Ιουνίου 2011, και τη σχετική 
δαπάνη συνολικού ποσού € 180,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 292, ΚΑΕ 5329 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
.......................................................................…….......................................……......... 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 ανάθεσης των υπηρεσιών ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας, εγγράφων, 
δεµάτων κλπ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό 
διάστηµα από 01-07-2011 έως 30-06-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
36901/2969/06-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 36955/1251/06-06-2011 στον 
φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η συνολική ετήσια δαπάνη 
για την ταχυµεταφορά αλληλογραφίας, εγγράφων, δεµάτων κλπ για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, είναι χαµηλή (περίπου € 6.000,00), και µέσα στα όρια της 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Παρόλα αυτά, για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, 
συµµετοχής, αλλά και προστασίας των συµφερόντων και του κύρους της Υπηρεσίας, 
προέβη στη διαδικασία της συλλογής κλειστών (σφραγισµένων) προσφορών για την 
επιλογή της συµφερότερης. Σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση,  
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συµφερότερη είναι η προσφορά της εταιρείας A.C.S. S.A. µε χρέωση € 1,59 για κάθε 
αποστολή βάρους έως 2 kg (έναντι € 1,90 των Ταχυµεταφορών ΕΛΤΑ) και µε χρέωση 
επιπλέον € 0,80 για κάθε επιπλέον κιλό (έναντι € 1,00 των Ταχυµεταφορών ΕΛΤΑ). 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην 
εταιρεία A.C.S. S.A., για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2011 έως 30-06-2012 και µέχρι 
του ποσού των 20.000,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/392/20-06-2011) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, την ανάθεση των υπηρεσιών της ταχυµεταφοράς αλληλογραφίας 
εγγράφων, µικρών και µεγάλων δεµάτων κλπ, εντός της πόλεως, εντός και εκτός Ελλάδας, 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το χρονικό διάστηµα από 01-07-
2011 έως 30-06-2012 και µέχρι του ποσού των € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του Προϋπολογισµού της Ν.Α.Ι. έτους 2011 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0829), στην 
εταιρεία µε την επωνυµία A.C.S. S.A., η προσφορά της οποίας είναι η συµφερότερη, βάσει 
της διαδικασίας συλλογής κλειστών προσφορών, που διενήργησε η ως άνω Υπηρεσία, ήτοι 
µε χρέωση € 1,59 για κάθε αποστολή βάρους έως 2 kg σε όλη την Ελλάδα, µε παράδοση σε 
1-2 εργάσιµες ηµέρες (αναλόγως προορισµού) και µε χρέωση επιπλέον € 0,80 για κάθε 
επιπλέον κιλό. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

              8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους 
Βρυσοχωρίου», αναδόχου Αντωνίου Καφτάνη, µέχρι την 20-10-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

1. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 19645/2352/09-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 38634/1316/09-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή τον χειµώνα στην περιοχή 
επικρατεί έντονη παγωνιά και δεν έγιναν εργασίες και λόγω του γεγονότος ότι δεν είχε 
ορισθεί από την αρµόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, υπάλληλός της που θα συµµετέχει στην 
επίβλεψη. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/393/20-06-2011) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους Βρυσοχωρίου», 
αναδόχου Αντωνίου Καφτάνη, µέχρι την 20-10-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, για την κατασκευή του οποίου 
διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν 
αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στις 17η και 23η επαρχ. οδούς  (από Ψήνα 
προς 12η επ. οδό και από Τύρια προς Παρδαλίτσα)», αναδόχου Θεοφάνη Χήτου Ε∆Ε, 
µέχρι 31-07-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

3. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38269/3653/16-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39342/1344/16-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την ολοκλήρωση των 
εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθούν όλες λόγω των δυσµενών καιρικών 
συνθηκών του χειµώνα, καθώς και για το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/394/20-06-2011) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στις 17η και 23η επαρχ. οδούς  (από Ψήνα προς 12η επ. 
οδό και από Τύρια προς Παρδαλίτσα)», αναδόχου Θεοφάνη Χήτου Ε∆Ε, µέχρι 31-07-2011, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης 
του έργου. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο 
∆.∆. Πλατανιών (Τσεριτσιάνων)  ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.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. 

5. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 38139/3647/16-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39376/1348/16-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, εξαιτίας του µικρού χρονικού 
διαστήµατος κατά το οποίο οι καιρικές συνθήκες επέτρεψαν τη συνέχιση των εργασιών 
στο έργο. Επιπλέον υπήρξαν καθυστερήσεις στη διάθεση προσωπικού από την 8η ΕΒΑ 
καθώς και στη συναίνεσή τους σε κρίσιµα για την πορεία του έργου ζητήµατα. 

6. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/395/20-06-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο 
∆.∆. Πλατανιών (Τσεριτσιάνων)  ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το 
σκεπτικό ότι ήδη έχει δοθεί και άλλη παράταση για το συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός 
λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης και η κακή πολιτική που εφάρµοσε ο 
πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επισηµαίνοντας το γεγονός 
ότι ο συµβατικός χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέµατος, που ήταν 
180 ηµερολογιακές ηµέρες, παρατάθηκε µε απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Ιωαννίνων κατά οκτώ µήνες, οπότε οι εργασίες θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 
Επιπλέον σηµείωσε ότι και για την κατασκευή του έργου διαφωνεί κατ’ ουσία, 
διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 
Έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευση στον τοπικό ηµερήσιο τύπο των Ιωαννίνων, 
περίληψης διακήρυξης δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου 
– αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆.∆. Μεταµόρφωσης». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 39332/3718/16-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39373/1347/16-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 306,52 € για την 
δηµοσίευση Περίληψης ∆ιακήρυξης ∆ηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή κλειστού 
γυµναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆.∆. Μεταµόρφωσης». Το παραπάνω 
ποσό θα πληρωθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου, διότι η δηµοπρασία επαναλήφθηκε. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/396/20-06-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 306,52 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0841 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), για τη 
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δηµοσίευση στον τοπικό ηµερήσιο τύπο των Ιωαννίνων, περίληψης διακήρυξης 
δηµοπράτησης του έργου «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων ∆.∆. Μεταµόρφωσης», επειδή η δηµοπρασία επαναλήφθηκε. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 

Έγκριση συνδιοργάνωσης µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, του Πανελληνίου 
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, που θα διεξαχθεί 
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. 35689/527/17-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 39811/1354/17-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το διάστηµα 24 Ιουνίου ως & 3/7/2011 πρόκειται να διοργανωθεί στα 
Ιωάννινα το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 
στο οποίο συµµετέχουν 12 ∆ικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας. Στη διοργάνωση θα 
συµµετάσχουν περισσότεροι από 700 άτοµα µε τους συνοδούς τους από διάφορες 
περιοχές της χώρας και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό αθλητικό και κοινωνικό γεγονός 
πανελλήνιας εµβέλειας. Στόχος του ∆ικηγορικού Συλλόγου είναι η συµβολή του στην 
τουριστική προβολή και οικονοµική ανάπτυξη του Νοµού Ιωαννίνων. Με τη συµµετοχή της 
στην συνδιοργάνωση µε το ∆ικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, της εκδήλωσης αυτής, η 
Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον της για την καλλιέργεια της συµµετοχής 
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και την τόνωση του αθλητικού ιδεώδους, στέκεται αρωγός στις προσπάθειες του 
δικηγορικού συλλόγου της πόλης µας, ενισχύει την καλή µαρτυρία του τόπου µας για την 
ικανότητά του να διοργανώνει εκδηλώσεις πανελλήνιας εµβέλειας, προσφέρει οικονοµικά 
οφέλη στην τοπική αγορά και συµβάλλει στην τουριστική προβολή της περιοχής και 
αναβαθµίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του νοµού. Η συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις αυτού του είδους κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι 
προάγουν την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειάς µας και εξυπηρετούν 
τους σκοπούς της. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και 
των σχετικών δαπανών, για την κάλυψη των εξόδων της εναρκτήριας δεξίωσης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/397/20-06-2011) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του Πανελληνίου 
Πρωταθλήµατος Ποδοσφαίρου ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στα 
Ιωάννινα, το διάστηµα από 24 Ιουνίου ως & 3 Ιουλίου 2011 και στο οποίο συµµετέχουν 12 
∆ικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας. Με τη συµµετοχή της στην συνδιοργάνωση µε το 
∆ικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, της εκδήλωσης αυτής, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει 
το ενδιαφέρον της για την καλλιέργεια της συµµετοχής και την τόνωση του αθλητικού 
ιδεώδους, στέκεται αρωγός στις προσπάθειες του δικηγορικού συλλόγου της πόλης µας, 
ενισχύει την καλή µαρτυρία του τόπου µας για την ικανότητά του να διοργανώνει εκδηλώσεις 
πανελλήνιας εµβέλειας, προσφέρει οικονοµικά οφέλη στην τοπική αγορά και συµβάλλει στην 
τουριστική προβολή της περιοχής και αναβαθµίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των 
κατοίκων του νοµού. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδηλώσεις αυτού του 
είδους κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι προάγουν την πολιτιστική και κοινωνική 
ανάπτυξη της Περιφέρειάς µας και εξυπηρετούν τους σκοπούς της. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων της 
εναρκτήριας δεξίωσης. 
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, 

καταθέτοντας την άποψη για ολοκληρωµένη πρόταση εκ µέρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου, περί συµµετοχής της στη συνδιοργάνωση 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. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύµατος προς τιµή των συµµετεχόντων στο 
∆ιεθνές Θερινό Πανεπιστήµιο στο Ζαγόρι, για την προστασία της Βιοποικιλότητας. 
 

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 Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 32567/499/17-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 39815/1355/17-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά ως 
εντατικό πρόγραµµα Έρασµος δύο εβδοµάδων µε τίτλο «Conservation Biology in Europe, 
building a coherent strategy for the future», από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Το Θερινό Πανεπιστήµιο θα λάβει χώρα 
στην καρδιά του Εθνικού ∆ρυµού Βίκου – Αώου, στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, στο χωριό 
Πάπιγκο του Ζαγορίου. Η διάρκειά του θα είναι δύο  εβδοµάδων από 26/06 έως 9/07/11, 
µε θέµα τη διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη σε διεπιστηµονική 
βάση, συνδυάζοντας τις βιολογικές µε τις κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες, όπου και  
θα  προβληθεί  σε όλη την Ευρώπη ο φυσικός  και πολιτισµικός  πλούτος της περιοχής 
µας. Στο διάστηµα αυτό ο Περιφερειάρχης, ως ένδειξη φιλοξενίας, θα παραθέσει ένα 
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παραδοσιακό γεύµα προς τιµή των 20 συµµετεχόντων φοιτητών και 10 καθηγητών από τα 
Πανεπιστήµια Αγγλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, ∆ανίας και Γερµανίας. Η Περιφέρεια Ηπείρου, 
όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής, πολιτιστικής και 
οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής µας, καθώς και στη µεγάλη σηµασία που δίνει στη 
συνεργασία και τη σύνδεση της περιοχής µας µε το Πανεπιστήµιο, κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον και η εκδήλωση 
εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση της δαπάνης για την παράθεση του γεύµατος, ποσού € 500,00 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/398/20-06-2011) 

Εγκρίνει την παράθεση γεύµατος εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιµή των 
συµµετεχόντων στο ∆ιεθνές Θερινό Πανεπιστήµιο που διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή 
χρονιά ως εντατικό πρόγραµµα Έρασµος δύο εβδοµάδων µε τίτλο «Conservation Biology in 
Europe, building a coherent strategy for the future», από το Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και θα λάβει χώρα στην 
καρδιά του Εθνικού ∆ρυµού Βίκου – Αώου, στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, στο χωριό 
Πάπιγκο του Ζαγορίου, από 26/06 έως 9/07/11, µε θέµα τη διατήρηση και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη σε διεπιστηµονική βάση, συνδυάζοντας τις βιολογικές µε τις 
κοινωνικές και οικονοµικές επιστήµες, όπου και  θα προβληθεί σε όλη την Ευρώπη ο 
φυσικός  και πολιτισµικός  πλούτος της περιοχής µας.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο 
πλαίσιο της κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής µας, καθώς 
και στη µεγάλη σηµασία που δίνει στη συνεργασία και τη σύνδεση της περιοχής µας µε το 
Πανεπιστήµιο, κρίνεται απαραίτητη, η δε εκδήλωση εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων 
σχέσεων. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη των εξόδων για 
την παράθεση του γεύµατος, προς τιµή των 20 συµµετεχόντων φοιτητών και 10 καθηγητών 
από τα Πανεπιστήµια Αγγλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, ∆ανίας και Γερµανίας. 
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, θεωρώντας ότι το ∆ιεθνές 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 συνέκδοσης µε την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων, της ετήσιας 
έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά» 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 Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 16321/321/17-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 39818/1356/17-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η συνέκδοση της περιοδικής έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά» της 
Ιστορικής, Λαογραφικής Εταιρίας Τζουµέρκων κρίνεται απαραίτητη γιατί το συγκεκριµένο 
πόνηµα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού πολιτισµού, της λαογραφίας, των 
ηθών και των εθίµων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονοµιάς της ευρύτερης περιοχής 
των Τζουµέρκων. Επίσης συµβάλει στην τουριστική προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη 
της περιοχής. Τέλος το βιβλίο εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 
ανάµεσα στους ντόπιους και τους απανταχού απόδηµους Τζουµερκιώτες και βοηθά στη 
σύσφιξη των σχέσεων ανάµεσά τους.  Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της 
δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης αυτής, µε την οποία θα καλυφθούν τα 
έξοδα του τυπογραφείου. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/399/20-06-2011) 

Εγκρίνει τη συνέκδοση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την Ιστορική Λαογραφική 
Εταιρεία Τζουµέρκων, της ετήσιας έκδοσης «Τζουµερκιώτικα Χρονικά», η οποία κρίνεται 
απαραίτητη γιατί το συγκεκριµένο πόνηµα συντελεί στην ανάδειξη και διάσωση του λαϊκού 
πολιτισµού, της λαογραφίας, των ηθών και των εθίµων και γενικότερα της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της ευρύτερης περιοχής των Τζουµέρκων, ενώ συµβάλει στην τουριστική 
προβολή και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής και λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 
ανάµεσα στους ντόπιους και τους απανταχού απόδηµους Τζουµερκιώτες και βοηθά στη 
σύσφιξη των σχέσεων ανάµεσά τους. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), µε την οποία θα καλυφθούν τα 
έξοδα του τυπογραφείου για την ως άνω έκδοση. 
..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 31-05-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση 4ης 
Επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ 
κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα και απολογιστικά) € 2.555.446,51 και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ € 3.300.000,00. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 9/179/06-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου του θέµατος, όπως συντάχθηκαν 
από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και για τη δηµοπράτηση 
του οποίου διατυπώθηκε η µε αριθµ. πρωτ. 945/29-03-2011 σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας. Επίσης 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

7. Την αριθµ. 11/271/05-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
αποτελούµενη από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τους αναπληρωτές 
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τους, καθώς και από τους εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται από το Νόµο, µε 
τους αναπληρωτές τους. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 1920/14-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39608/1352/17-06-2011 στον 
φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 31.05.2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (Ε∆) για την κατασκευή του παραπάνω έργου µαζί µε το από 
07.06.2011 παράρτηµα που το συνοδεύει, και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος 
της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Εργοληπτική 
Επιχείρηση «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ» που είναι µειοδότης, µε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα και 
εβδοµήντα οκτώ εκατοστά επί τοις εκατό (40,78%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 1.241.114,09 €, και συνολική δαπάνη µε 
απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 1.983.351,52 € δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/400/20-06-2011) 

− Την έγκριση του από 30-05-2011 Πρακτικού µε το από 07-06-2011 Παράρτηµα που το 
συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού, της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 
30-05-2011 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση 4ης Επαρχιακής οδού Άρτα – Ροδαυγή – Γέφυρα Πλάκας 
(τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι, Α΄ κλάδος: Ροδαυγή - Κακολάγκαδο», προϋπολογισµού 
3.300.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», η 
οποία προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση σαράντα και εβδοµήντα οκτώ εκατοστά επί τοις 
εκατό (40,78%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ €1.241.114,09 και συνολική δαπάνη µε απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ € 1.983.351,52 και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.», επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή 
του έργου και η προσφορά του µειοδότη (40,78%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 
30-05-2011 Πρακτικό µε το από 07-06-2011 Παράρτηµα που το συνοδεύει και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτού, της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου.    

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 

Ορισµός δικηγόρου, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιµο της 23-06-2011, για την υπεράσπιση 
τεχνικού υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, που κατηγορείται για 
παράβαση νόµου περί Αρχαιολογικών χώρων, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών 
του καθηκόντων.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε το 
αριθµ. πρωτ. 1556/06-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39539/1349/17-06-
2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι κατά του 
υπαλλήλου της Υπηρεσίας, Μιχαήλ Πούλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, έχει ασκηθεί δίωξη 
σύµφωνα µε το αριθµ. 1134/08/25-05-2010 κλητήριο θέσπισµα του Εισαγγελέα 
Πληµµελειοδικών Άρτας, ώστε να παρουσιασθεί στο Μονοµελές Πληµµελειοδικείο Άρτας 
την 23-06-2011, κατηγορούµενος ότι τον Ιούλιο του 2008, στο ∆.∆. Στρογγυλής ∆ήµου 
Αµβρακικού Άρτας, ως επιβλέπων µηχανικός, µαζί µε τον εργολάβο του έργου 
«∆ιαδροµές πρόσβασης (µονοπάτια –σηµάνσεις) Στρογγυλή-Πηγές-Μονή Σέλτσου, 
Άγναντα-Στράνα-Στογκούλα, Καταφύγια Αγνάντων-Αγία Παρασκευή -Καταρράκτης», 
κατελήφθησαν να πραγµατοποιούν εργασίες εντός αρχαιολογικού χώρου, χωρίς να 
έχουν λάβει την αναγκαία από το νόµο άδεια της αρµόδιας αρχής και χωρίς παρουσία 
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αρµοδίου υπαλλήλου της, κατά παράβαση της διάταξης του άρ. 66 του Ν.3028/2002. 
Στην εισήγηση επισυνάπτεται αίτηση του ως άνω υπαλλήλου, µε την οποία ζητά τη 
νοµική του κάλυψη, από τον δικηγόρο Άρτας κ. Ευάγγελο Σακέλλιο. Η Υπηρεσία 
εισηγείται, λόγω ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και 
µέχρι την πλήρωση της εν λόγω θέσης, και επειδή ο υπάλληλος διώκεται για αδικήµατα 
που του αποδίδονται στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ορισµένος ως 
επιβλέπων µηχανικός έργου της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, τον ορισµό συνηγόρου για τη νοµική 
του κάλυψη. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/401/20-06-2011) 

Ορίζει τον Ευάγγελο Σακέλλιο, ∆ικηγόρο Άρτας, ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ 
Πούλου του Αντωνίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προκειµένου να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς 
Πληµµελειοδικείου Άρτας, κατά την δικάσιµο της 23-06-2011, καθώς και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για την υποστήριξή του σχετικά µε αδικήµατα που του αποδίδονται στο 
πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ορισµένος ως επιβλέπων µηχανικός έργου της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Άρτας (στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις υπεισήλθε η 
Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική διάδοχος αυτής), λόγω ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

Συγκεκριµένα ο ανωτέρω υπάλληλος, βάσει του αριθµ. 1134/08/25-05-2010 κλητηρίου 
θεσπίσµατος του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Άρτας, κατηγορείται ότι τον Ιούλιο του 2008, 
στο ∆.∆. Στρογγυλής ∆ήµου Αµβρακικού Άρτας, ως επιβλέπων µηχανικός, µαζί µε τον 
εργολάβο του έργου «∆ιαδροµές πρόσβασης (µονοπάτια –σηµάνσεις) Στρογγυλή-Πηγές-
Μονή Σέλτσου, Άγναντα-Στράνα-Στογκούλα, Καταφύγια Αγνάντων-Αγία Παρασκευή -
Καταρράκτης», κατελήφθησαν να πραγµατοποιούν εργασίες εντός αρχαιολογικού χώρου, 
χωρίς να έχουν λάβει την αναγκαία από το νόµο άδεια της αρµόδιας αρχής και χωρίς 
παρουσία αρµοδίου υπαλλήλου της, κατά παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 18, 26, 27, 51, 
53, 57, 61, 63, 64, 79 ΠΚ και  των άρθρων 10 §§ 2-4,13,14,15 και 66§1 του Ν.3028/2002. 

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού 
εκπροσώπου της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί 
∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση πίνακα αµοιβών, που ελέγχεται ως προς το 
κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της  
έδρας της Περιφέρειας.  
..............................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 των Πρακτικών Νο3/26-05-2011 και Νο4/16-06-2011 της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου «Εξωτερικός Εµπειρογνώµονας 
σχετικός µε τη διενέργεια αναλύσεων, µελετών και αναφορών», του έργου µε τίτλο 
«Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship» ( Αξιοποίηση της ∆ασικής Βιοµάζας 
για Επιχειρηµατικότητα), του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας MED 
«Μεσογειακός Χώρος 2007-2013» και  κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την αριθµ. 6/119/15-03-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης για τη διενέργεια του 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, συγκροτήθηκε η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού και εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της 
σχετικής ανακοίνωσης διενέργειας του ανωτέρω πρόχειρου διαγωνισµού, σε δύο τοπικές 
εφηµερίδες. 
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7. Την αριθµ. 13707/134/08-04-2011 διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος. 

8. Την αριθµ. 11/256/05-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το αριθµ. 1/19-04-2011 Πρακτικό (έλεγχος 
δικαιολογητικών) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του 
έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή δέχθηκε τις προσφορές των: Α) 
Ένωση Προµηθευτών µε εκπρόσωπο τον Λάµπρου Χρ. Γεώργιο, Τοπογράφο 
Χωροτάκτη Μηχανικό, Β) TREDIT S.A ∆ιευρωπαϊκή  εταιρεία Συµβούλων Μεταφορών 
Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε., Γ) STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε. και ∆) Σύµπραξη εταιρειών α) EUROTEC-Ανώνυµος µελετητική 
εταιρεία β) ΚΑΠΕ CRES γ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία ΟτΑ. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των ανωτέρω 
υποψηφίων αναδόχων, διαπιστώθηκε η ορθότητα και η πληρότητα των δικαιολογητικών 
όλων των προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια που όριζε η προκήρυξη του έργου. 

9. Την αριθµ. 11/262/05-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το αριθµ. 2/28-04-2011 Πρακτικό (αξιολόγηση τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των τεχνικών 
προσφορών, από τον οποίο προέκυψε ότι η τεχνική προσφορά Π1 (ένα) της Ένωσης 
Προµηθευτών µε εκπρόσωπο τον Λάµπρου Χρ. Γεώργιο, δεν καλύπτει επαρκώς τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της προκήρυξης για όλα τα υποέργα του 
έργου, οπότε χαρακτηρίσθηκε απορριπτέα. Στη συνέχεια η Επιτροπή αξιολόγησε και 
βαθµολόγησε τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές που έγιναν αποδεκτές, 
συντάσσοντας σχετικό πίνακα. Η συνολική βαθµολογία των τεχνικών προσφορών 
προέκυψε ως άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών των υποέργων µε συντελεστή 
βαρύτητας τον λόγο του ποσού του προϋπολογισµού του κάθε υποέργου ως προς τον 
συνολικό προϋπολογισµό του έργου. Επιπλέον η Επιτροπή κατέγραψε τις παρατηρήσεις 
της σχετικά µε την από 21-04-2011 Αναφορά – Υπόµνηµα του υποψηφίου αναδόχου 
«∆ιευρωπαϊκή Εταιρεία Συµβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε. 
TREDIT S.A.». 

10. Την αριθµ. 13/314/19-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία απορρίφθηκε η από 09-05-2011 ένσταση της εταιρείας «TREDIT 
S.A. - ∆ιευρωπαϊκή Εταιρεία Συµβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & Πληροφορικής Α.Ε.», 
κατά των αριθµ. 1/19-04-2011 και 2/28-04-2011 Πρακτικών της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου του θέµατος. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 39691/375/17-06-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39752/1353/17-06-2011 στον φάκελο 5/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκαν τα αριθµ. 3/26-05-2011 (έλεγχος 
οικονοµικών προσφορών) και 4/16-06-2011 (έλεγχος δικαιολογητικών) Πρακτικά της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου του θέµατος, 
σύµφωνα µε τα οποία: 

Α) αριθµ. 3/26-05-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονοµικών προσφορών): η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, παρουσία των νόµιµων εκπρόσωπων των υποψήφιων αναδόχων που 
συµµετείχαν στο διαγωνισµό, προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων του έργου των οποίων οι τεχνικές 
προσφορές κρίθηκαν ως αποδεκτές, από τον οποίο προέκυψε ο κάτωθι πίνακας, η δε 
κατάταξη των προσφορών προέκυψε ως φθίνουσα σειρά του λόγου της τιµής της 
οικονοµικής προσφοράς προς την βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε 
προσφέροντα, ως εξής: 

Προσφορά 

Τιµή 
οικονοµικής 
προσφοράς 
Χωρίς (ΦΠΑ) 

Βαθµολογία 
Τεχνικής 
Προσφοράς 

Τιµή 
/Βαθµολογία 
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(Π3) STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις 
Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

26.000,00 101,38 256,4608 

(Π4) Σύµπραξη εταιρειών α)EUROTEC-
Ανώνυµος µελετητική εταιρεία β) ΚΑΠΕ 
CRES γ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟτΑ 

33.400,00 108,90 306,7034 

(Π2)  TREDIT S.A ∆ιευρωπαϊκή  εταιρεία 
Συµβούλων Μεταφορών Ανάπτυξης & 
Πληροφορικής Α.Ε. 

33.000,00 102,17 322,9911 

Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα και όπως καθορίζεται από τους όρους της 
προκύρηξης πλέον συµφέρουσα προσφορά κρίνεται η προσφορά Π3 της εταιρείας  
STRATIS  Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

Β) αριθµ. 4/16-06-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών): η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, προέβη στον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται 
από το Π.∆118/10-7-2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆),  άρθρο 6 
παράγραφος 2,  βάσει του οποίου έπρεπε να προσκοµίσει η εταιρεία STRATIS 
Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε., της οποίας η προσφορά 
κρίθηκε ως η πλέον συµφέρουσα στη συνεδρίαση της Επιτροπής την 26 Μαΐου 2011, 
όπως καταγράφηκε στο Πρακτικό µε αριθµό 3. Μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η 
πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών. Κατόπιν τούτου η Επιτροπή εισηγείται την 
κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/402/20-06-2011) 

Α. Έγκριση των Πρακτικών 

Εγκρίνει το αριθµ. 3/26-05-2011 Πρακτικό (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου «Εξωτερικός Εµπειρογνώµονας 
σχετικός µε τη διενέργεια αναλύσεων, µελετών και αναφορών», προϋπολογισµού € 
53.500,00 του έργου µε τίτλο «Wood Energy Exploitation for Entrepreneurship» (Αξιοποίηση 
της ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα), του ∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής 
Συνεργασίας MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013», σύµφωνα µε το οποίο, από τον 
έλεγχο και αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων του έργου 
των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν ως αποδεκτές, προέκυψε, από το λόγο της 
τιµής της οικονοµικής προσφοράς προς την βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, ότι 
συµφερότερη είναι η προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία «STRATIS Στρατηγικές και 
δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.». 

Εγκρίνει το αριθµ. 4/16-06-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε το οποίο, 
διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύµφωνα µε 
το άρθρ. 6 παρ. 2 του Π.∆118/2007 και τα οποία προσκόµισε η εταιρεία «STRATIS 
Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», της οποίας η προσφορά κρίθηκε 
ως η πλέον συµφέρουσα. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
του αναδόχου «Εξωτερικός Εµπειρογνώµονας σχετικός µε τη διενέργεια αναλύσεων, 
µελετών και αναφορών», του έργου µε τίτλο «Wood Energy Exploitation for 
Entrepreneurship» (Αξιοποίηση της ∆ασικής Βιοµάζας για Επιχειρηµατικότητα), του 
∆ιακρατικού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας MED «Μεσογειακός Χώρος 2007-
2013», στην εταιρεία µε την επωνυµία «STRATIS Στρατηγικές και δράσεις Κοινωνίας 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε.», της οποίας η προσφορά κρίθηκε ως η πλέον συµφέρουσα, σύµφωνα 
µε το λόγο της τιµής της οικονοµικής προσφοράς (€ 26.000,00 πλέον ΦΠΑ) προς την 
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βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς (101,38) ήτοι 256,4608 και προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη και το Νόµο δικαιολογητικά. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, ως ανάδοχο του έργου 
«Εξωτερικός Εµπειρογνώµονας σχετικός µε τη διενέργεια αναλύσεων, µελετών και 
αναφορών», µε τιµή προσφοράς € 26.000,00 πλέον ΦΠΑ. 
 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, τονίζοντας – 
όπως και σε προηγούµενες σχετικές µε το ίδιο Πρόγραµµα αποφάσεις της Ο.Ε. – ότι η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., 
πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν 
αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την 
εισήγηση. Επίσης σηµείωσε ότι πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο απολογισµός των συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι (20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης για τη µεταφορά γέφυρας Μπέλεϋ, από το Μουργκάνι Τρικάλων, σε 
αποθήκη που έχει παραχωρηθεί στον Κατσικά Ιωαννίνων (εγκαταστάσεις ΤΟΛ 
παλαιού αεροδροµίου). 

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. 
39935/1109/20-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39956/1378/20-06-2011 στον 
φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για 
µεταφορά γέφυρας Μπέλεϋ από Μουρκάνι (Ν.Τρικάλων) στα ΤΟΛ Κατσικάς της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µέσα στα όρια που επιτρέπουν τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης. Η υπηρεσία, για λόγους ευρείας, κατά το δυνατό, συµµετοχής, αλλά 
και προστασίας των συµφερόντων και του κύρους της υπηρεσίας, προέβη στη διαδικασία 
συλλογής κλειστών (σφραγισµένων) προσφορών, για την επιλογή της συµφερότερης 
προσφοράς, για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. Μετά το άνοιγµα των 
προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή, προέκυψε ότι συµφερότερη είναι αυτή της 
εταιρείας «Ένωση Μεταφορέων Ηπείρου Ι.Μ.Ε. – Ε.Π.Ε.», µε ποσό € 5.400,00 µε ΦΠΑ. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών 
στην εταιρεία Ι.Μ.Ε. – Ε.Π.Ε. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 16/403/20-06-2011) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, την ανάθεση των υπηρεσιών της µεταφοράς γέφυρας Μπέλεϋ, από το 
Μουργκάνι Τρικάλων, σε αποθήκη που έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, στον 
Κατσικά Ιωαννίνων (εγκαταστάσεις ΤΟΛ παλαιού αεροδροµίου), στην εταιρεία µε την 
επωνυµία «Ένωση Μεταφορέων Ηπείρου Ι.Μ.Ε. – Ε.Π.Ε.», µε ποσό € 5.400,00 µε ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (Ε.Φ. 071 ΚΑΕ 9571), η 
προσφορά της οποίας είναι η συµφερότερη, βάσει της διαδικασίας συλλογής κλειστών 
προσφορών, που διενήργησε η ως άνω 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. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2011 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 είκοσι 
(20) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 39349/1346/16-06-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 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 µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
38395/1049/14-06-2011 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ιωαννίνων, για την αποκατάσταση 
της βατότητας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, λόγω 
καταπτώσεων και καθιζήσεων που προκλήθηκαν από πληµµύρες. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτείται η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι 
καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 38395/1049/14-06 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί έγκρισης 
µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας, τα οποία θα εργασθούν 
από την 10-06-2011, για την αποκατάσταση της βατότητας λόγω καταπτώσεων και καθιζήσεων, 
σχεδόν σε όλο το επαρχιακό ορεινό οδικό δίκτυο του νοµού και ειδικά στην περιοχή Ματσουκίου 
του ∆.∆. Πραµάντων, από τις πληµµύρες που ακολούθησαν τις έντονες βροχοπτώσεις και 
καταιγίδες από την 10-06-2011 και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που υπάγονται στη δύναµη της 
Π.Ε. Ιωαννίνων δεν επαρκούν. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 39468/1107/16-06-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 39984/1384/20-06-2011 στον φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για την 
αποκατάσταση της βατότητας σχεδόν σε όλο το επαρχιακό ορεινό οδικό δίκτυο του νοµού και 
ειδικά στην περιοχή Ματσουκίου του ∆.∆. Πραµάντων, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως 
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αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση, λόγω των προβληµάτων που προκλήθηκαν 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του νοµού, από τις έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες της 10-06-
2011. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, παρατήρησαν ότι, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
δηµιουργούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, πρέπει να υπάρξει καλύτερος συντονισµός εκ µέρους 
των ∆ήµων του Νοµού, ώστε να είναι σε θέση να χρησιµοποιούν τα µηχανήµατά τους και να 
επεµβαίνουν άµεσα για την αποκατάσταση των ζηµιών από τα πληµµυρικά φαινόµενα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/404/20-06-2011) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
την ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, της εκτέλεσης  εργασιών για την 
αποκατάσταση της βατότητας σε όλο σχεδόν το επαρχιακό ορεινό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων 
και ειδικά στην περιοχή Ματσουκίου του ∆.∆. Πραµάντων, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη στην εισήγηση της Υπηρεσίας κατάσταση, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 38395/1049/14-06 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων και λόγω του 
κατεπείγοντος, επειδή από την 10-06-2011 εκδηλώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο 
νοµό, που προκάλεσαν πληµµύρες, καθιζήσεις και καταπτώσεις στο σύνολο του επαρχιακού οδικού 
δικτύου του νοµού και ειδικά στην περιοχή Ματσουκίου του ∆.∆. Πραµάντων και διακόπηκε η 
συγκοινωνία και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που υπάγονται στη δύναµη της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεν 
επαρκούν για την αποκατάσταση της βατότητας. 
 

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

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


