ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/13-12-2011
Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου
του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 09.30, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/0201-2011 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.
90845/3447/09-12-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι:
Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
Β. Τα µέλη:
1.

Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,

2.

Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος,

3.

Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,

4.

Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,

5.

Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος

6.

Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος

7.

Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος

8.

Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ.
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Ηπείρου.
Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ.
90845/3447/09-12-2011 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,
Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 08-12-2011 συνεδριάσεως.

1. Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, παιδικής θεατρικής παράστασης και έγκριση των
σχετικών δαπανών.

2. Έγκριση προµήθειας ελαστικών για τις ανάγκες του µηχανικού εξοπλισµού της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας.

3. Ματαίωση του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια µε τίτλο «Ανάδειξη
προµηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012, βάσει του από 05-12-2011 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειάς
του και έγκριση επανάληψής του, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

4. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, για την εκτέλεση του υποέργου
«Καθαρισµός ζώνης πληµµυρών του ποταµού Αχέροντα στη θέση Γέφυρα Καστρί»,
προϋπολογισµού δαπάνης € 9.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό
και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό των
ποταµών του Ν. Πρέβεζας», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους
2011 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου.

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ζερβό - Παπαδάτες», αναδόχου Ηλία
Κατσιµπόκη, µέχρι την 30-06-2012.

6. Έγκριση ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και Ι.Χ.

7. Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
8. Έγκριση δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
9. Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών
για το έτος 2012, µε δικές του διαδικασίες.

10.

Έγκριση µετακίνησης του Ηλία ∆ακούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα
«∆ΙΚΤΥΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 19-12-2011 έως
23-12-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

11.

Έγκριση δαπάνης ποσού 620,00 €, που αφορά στα έξοδα µετακίνησης του Ευθυµίου Χρήστου,
Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
στην Αθήνα, από 20-11-2011 έως 25-11-2011 για επιµόρφωση σε θέµατα τεχνικού ελέγχου
οχηµάτων.

12.

Παροχή εξουσιοδότησης στο ΝΠ∆∆ ΚΚΜΠΑΠ του ∆ήµο Αρταίων για την ανάδειξη προµηθευτή
καυσίµων και ελαιολιπαντικών έτους 2012.

13.

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

14.

Έγκριση δαπάνης για την διανοµή παράβολων σε υπαλλήλους της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Άρτας για το χρονικό διάστηµα από 1-12-2010 µέχρι 30-11-2011, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
Ν.3325/2005 και την Υ.Α. αριθµ. Φ15/ΟΙΚ.78/614/2005 απόφαση.

15.

Έγκριση δαπάνης βάσει της από 21-11-2008 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Ν.Α. Άρτας,
του Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π.Η. ΑΕ) & του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), σχετικά µε τη σύνταξη µελέτης για τον ενεργειακό
ου
ου
Σχεδιασµό του 7 ∆ηµοτικού Σχολείου & του 3 Νηπιαγωγείου Άρτας.

16.

Έγκριση δαπάνης για την σύµβαση υποστήριξης λογισµικού (Πρόγραµµα Μισθοδοσίας και παροχή
συναφών υπηρεσιών) για τις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Άρτας µε την εταιρεία ΟΤS
για το χρονικό διάστηµα από 01-7-2011 µέχρι 31-12-2011 και δαπάνης για την προµήθεια
εργαλείων Λογισµικού µαζικής ένταξης (εγκατάσταση & υποστήριξη) του ως άνω συστήµατος
Μισθοδοσίας µε την εταιρεία ΟΤS.

17.

Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

18.

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους 2012, των υπηρεσιακών
αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας.

19.

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 25-11-2011 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης
οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισµού €
450.000,00 µε ΦΠΑ.

20.

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή τεχνικών
έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε
ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η από 22-11-2011 δηµοπρασία του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε
κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς.

21.

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε.
Άρτας «Κατασκευή περίφραξης του χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ «Η ΑΓΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ.

22.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μονοπατιού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», αναδόχου Αλεξάνδρου Ε.
Λάµπρου, µέχρι την 30-04-2012.

23.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι – Γέφυρα Τσιµόβου»
αναδόχου Βασίλειου Χριστιά Ε.∆.Ε, µέχρι την 30-02-2012.

24.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Σωσίνου», αναδόχου Καφτάνη Αντωνίου, µέχρι την 31-07-2012.

25.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη,
µέχρι την 31-09-2012.

26.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου
Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-05-2012.

27.

Έγκριση του 1 ΑΠΕ (µειωτικού) και του 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Αποπεράτωση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου στο ∆.∆. Σµυρτιάς», αναδόχου Κωνσταντίνου
Βάββα.

28.

Έγκριση του 1 Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός - υπερβατικός µόνο λόγω αλλαγής συντελεστή ΦΠΑ από
ου
ης
21% σε 23%) και του 1 ΠΚΤΜΝΕ του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2 επαρχιακής οδού
στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τµήµα διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Γεωργίου
Τζοβάρα.

29.

Συγκεκριµενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και παλαιοτέρων»
η
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011 (2 Τροποποίηση).

30.

Έγκριση Γ’ τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση
∆ιοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου.

31.

Απόφαση επί της από 25-10-2011 ένστασης της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου κατασκευής του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε Εγνατία Οδό
της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά της αριθµ. πρωτ. 60014/5983/10-10-2011 Πράξης της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

32.

Απόφαση επί της από 30-11-2011 ένστασης της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου κατασκευής του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε Εγνατία Οδό
της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά της αριθµ. πρωτ. 71248/7176/18-11-2011 Πράξης της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

33.

Απόφαση επί της από 01-12-2011 ένστασης της εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. αναδόχου κατασκευής του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε Εγνατία Οδό
ου
της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», κατά του σχεδίου του 1 Α.Π.Ε., που συντάχθηκε από τη ∆/νση
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και υπογράφηκε µε επιφύλαξη.

34.

Παροχή εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων και τα Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου
και τα Ιδρύµατά τους ώστε να προβούν στην προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών
παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, κατά περίπτωση, , σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.,
µε δικές του διαδικασίες για το έτος 2012.

35.

Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ασφαλιστική
κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος
2012.

ου

ου

ου

36.

Έγκριση µετακίνησης της Ειρήνης Τριάρχη, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, από 14 έως 16-12-2011 στην Αθήνα, για τη
συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο της «Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.» σχετικά µε την
«∆ιαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων & έργων από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ» και έγκριση των σχετικών δαπανών.

37.

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού Σαραντάπορου στη
Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου Γεωργίου Φάκου Ε∆Ε, µέχρι την 30-032012.

38.

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. Ο.Ε.»,
µέχρι την 30-07-2012.

39.

Έγκριση του 1 ΑΠΕ και του 1 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
«Προσθήκη κατ’ επέκταση νέων τουαλετών και µετατροπής των παλαιών σε αίθουσες διδασκαλίας
στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κωστακιών», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΕΚ ∆. ΤΖΙΚΕΡΑΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.

40.

Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών του έργου
της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ∆.∆. Κορώνης του ∆ήµου Πάργας»,
προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ.

41.

Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών του έργου
της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση παρόδων των επαρχιακών οδών υπ' αριθ. 11α και 11 της Π.Ε.
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.

42.
43.
44.

Έγκριση δαπάνης σε εκτέλεση της αριθµ. 48/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.

ου

ου

Έγκριση δαπανών για δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Έγκριση µετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προϋπολογισµού &
Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο
επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΕΚ∆∆Α) και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 12-12-2011 έως 16-12-2011 και έγκριση των
σχετικών δαπανών.

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

1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση
του τµήµατος: κόµβος Ανατολής – Α/Κ µε Εγνατία Οδό της Ε.Ο. Ιωαννίνων - Άρτας», αναδόχου
εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.».

2. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι – Γέφυρα Γκόγκου –
Νοµός Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ».

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

4. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών δειγµατοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

5. Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά δειγµάτων πατάτας για το Πρόγραµµα Επισκοπήσεων του
Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.

6. Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση της Εταιρίας
Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.

7. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τριήµερη συνάντηση εργασίας των Φορέων
∆ιαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών Ελλάδας και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.

8. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του γεωδαιτικού σταθµού GPS µάρκας ΤOPCON, που
χρησιµοποιεί το Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη
διενέργεια «Αναδασµού Πολιτσιές Χρυσοβίτσας».

9. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας
ης

«Βελτίωση 4 Επαρχιακής Οδού Άρτα – Ροδαυγή - Γέφυρα Πλάκας (τµήµα: Ροδαυγή – Σουµέσι,
Α΄κλάδος: Ροδαυγή- Κακολάγκαδο)», αναδόχου «ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ».

10.

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-11-2011 δηµοπρασίας για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός στο
επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ.

11.

Έγκριση των αριθµ. 1/25-11-2011, 2/02-12-2011, 3/05-12-2011 και 4/12-12-2011 Πρακτικών της
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για την
υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την
προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό
Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα από 01/01/2012, σύµφωνα µε το Π.∆.315/1999.

12.

Έγκριση µετακίνησης του Θεοφάνη Τενόπουλου, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού
της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, µετά από κλήση της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, προκειµένου να εξετασθεί ως µάρτυρας σε ποινική δίκη στο ακροατήριο του
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, την 14-12-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

13.

Έγκριση µετακίνησης του κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπαλλήλου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη για τον καθορισµό
εθνικού προγράµµατος λύσσας, που θα πραγµατοποιηθεί την 15-12-2011 και έγκριση των
σχετικών δαπανών.

14.

Κατάρτιση σχεδίου της 4
έτος 2011.

ης

Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 08-12-2011 συνεδριάσεως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, παιδικής θεατρικής παράστασης 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 87958/551/01-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 90197/3432/08-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας θα διοργανώσει παιδική θεατρική
παράσταση µε τίτλο «Ο ποιητιτής και η ιστορία της κακοµαθηµένης Ολίνας» από την
οµάδα Σκοινί-Κορδόνι. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 26 ∆εκεµβρίου 2011 στο
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Πρέβεζας µε είσοδο ελεύθερη. Ο «Ποιητιτής» είναι ένα
οικολογικό παραµύθι που δίνει έµφαση στις αξίες της συνεργασίας, της φιλίας, της
ευγένειας, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αφήγηση παραµυθιού, σωµατικό θέατρο,
παντοµίµα και ζωντανό τραγούδι αποτελούν τους βασικούς άξονες της παράστασης.
Εκείνο που καθιστά την παράσταση ακόµα πιο ενδιαφέρουσα είναι η ενεργή συµµετοχή
του κοινού, καθώς πριν την έναρξη του έργου προετοιµάζεται για να συµµετάσχει στην
εξέλιξη του παραµυθιού µέσα από τη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού. Η παράσταση

διαρκεί 1:20΄ (20΄ θεατρικό παιχνίδι/προετοιµασία και 60΄ καθεαυτή η παράσταση). Στη
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και την έγκριση διάθεσης
πίστωσης 1.800,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε.
Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2011 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 για την αµοιβή του θιάσου (έξι
συντελεστές και δύο αυτοκίνητα), η οποία αφορά στην µετακίνησή του, τη µεταφορά του
φροντιστηριακού υλικού της παράστασης, στη διατροφή, καθώς και τις εκτός έδρας
αµοιβές των συντελεστών, εκτυπώσεις διαφηµιστικού υλικού και ηχητικοφωτιστική
κάλυψη.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1031/13-12-2011)
Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, παιδικής θεατρικής
παράστασης µε τίτλο «Ο ποιητιτής και η ιστορία της κακοµαθηµένης Ολίνας» από την
οµάδα Σκοινί-Κορδόνι, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 26 ∆εκεµβρίου 2011 στο
Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Πρέβεζας µε είσοδο ελεύθερη. Ο «Ποιητιτής» είναι ένα
οικολογικό παραµύθι που δίνει έµφαση στις αξίες της συνεργασίας, της φιλίας, της
ευγένειας, της αγάπης και της δικαιοσύνης. Αφήγηση παραµυθιού, σωµατικό θέατρο,
παντοµίµα και ζωντανό τραγούδι αποτελούν τους βασικούς άξονες της παράστασης. Εκείνο
που καθιστά την παράσταση ακόµα πιο ενδιαφέρουσα είναι η ενεργή συµµετοχή του κοινού,
καθώς πριν την έναρξη του έργου προετοιµάζεται για να συµµετάσχει στην εξέλιξη του
παραµυθιού µέσα από τη διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού.
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.800,00 σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την
κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης της ανωτέρω εκδήλωσης, που περιλαµβάνουν α) την
αµοιβή του θιάσου (έξι συντελεστές και δύο αυτοκίνητα), η οποία αφορά στην µετακίνησή
του, τη µεταφορά του φροντιστηριακού υλικού της παράστασης, στη διατροφή, καθώς και τις
εκτός έδρας αµοιβές των συντελεστών, β) εκτυπώσεις διαφηµιστικού υλικού και γ)
ηχητικοφωτιστική κάλυψη.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 3ο
Ματαίωση του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια µε τίτλο
«Ανάδειξη προµηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012, βάσει του από 05-12-2011
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του και έγκριση επανάληψής του, χωρίς
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθµ. 29/889/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές
για την προµήθεια µε τίτλο «Ανάδειξη προµηθευτών λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» έτους 2012 και καταρτίσθηκε
η διακήρυξη του διαγωνισµού.
7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε.
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
89351/3404/06-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89431/3373/06-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το από 05-12-2011
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του

θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή εισηγείται οµόφωνα την επανάληψη του
διαγωνισµού, για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό. Κατόπιν αυτών η
υπηρεσία εισηγείται α) την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής, β) την κατάρτιση
διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της
αριθµ. 76556/2896/25/10/2011 προκήρυξης, µε σύντµηση του χρόνου δηµοσίευσής της
(15 ηµέρες), δεδοµένου ότι αυτή επιβάλλεται προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι άµεσες
και πιεστικές ανάγκες προµήθειας καυσίµων θέρµανσης και κίνησης των υπηρεσιακών
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων της Π. Ε. Πρέβεζας από την 1-1-2012 και γ) την
έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης.
Το ως άνω από 05-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου
µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος, αναγράφει επιλέξει τα εξής:
« Στη Πρέβεζα σήµερα την 5-12-2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10,00 π.µ., οι παρακάτω
αναγραφόµενοι: 1) Καλόγηρος Απόστολος , 2) Χριστοδούλου Φωτεινή, 3) Γεωργίου
Χαρίλαος 4) Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος και 5) Νταλαµάγκας Λεωνίδας, αποτελούντες
επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για
την ανάθεσή του, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 2/17/27-1-2011 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, συνήλθαµε σε συνεδρίαση στα γραφεία
της ∆/νσης ∆ιοικ/κού – Οικον/κού της Π. Ε. Πρέβεζας και αφού παραλάβαµε και
αριθµήσαµε τις προσφορές που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα, προβήκαµε στον έλεγχο των
γενικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων και καταγράψαµε αυτά στον παρακάτω
πίνακα.
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
∆ΗΛΩΣΗ

Τ. Π. Κ. ∆.

1

ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Αριθµ: 21807
Ποσού:750,00 ΕΥΡΩ

ΝΑΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Αριθµ: 392700433-8
Ποσού:1.140,00 ΕΥΡΩ
ΚΑΙ
2

ΣΠΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Αριθµ: 392700434-6
Ποσού: 945,00 ΕΥΡΩ

ΝΑΙ

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών των προσφορών που κατατέθηκαν, η επιτροπή
προέβη στον έλεγχο αυτών.
Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι :
1. Στην προσφορά της εταιρείας «ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» κατατέθηκαν όλα τα
προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά.
2. Στη προσφορά της εταιρείας «ΣΜΠΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ» κατατέθηκαν τα προβλεπόµενα
από την διακήρυξη δικαιολογητικά, µε την παρατήρηση ότι οι εγγυητικές επιστολές είχαν
ηµεροµηνία λήξης 2-3-2012 αντί της 5-5-2012 που προέβλεπε η διακήρυξη.
Η ανωτέρω παρατήρηση εµπίπτει στους απαράβατους όρους της διακήρυξης και η
προσφορά της εν λόγω εταιρείας πρέπει να αποκλεισθεί της περαιτέρω διαδικασίας του
διαγωνισµού.
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διεξαγωγής του εν θέµατι διαγωνισµού και αφού
έλαβε υπόψη:
α) Το γεγονός ότι στο µέρος του διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια λιπαντικών,
κατατέθηκε µόνο µία προσφορά, σε ότι δε αφορά την προµήθεια καυσίµων η µοναδική
κατατεθείσα προσφορά δεν έγινε αποδεκτή και
β) Το άρθ. 21, παρ. η, του Π.∆. 118/2007 στο οποίο προβλέπεται ότι:
«Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της

αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά»
οµόφωνα προτείνει
Την επανάληψη του διαγωνισµού, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της αρ.
76556/2896/25-10-2011 διακήρυξης.».
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1033/13-12-2011)

−

Εγκρίνει το από 05-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού
µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Ανάδειξη προµηθευτών λιπαντικών
και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας»
έτους 2012 συνολικού προϋπολογισµού € 115.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την µαταίωση
του διαγωνισµού και την επανάληψή του χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών όρων της αρ.
76556/2896/25-10-2011 διακήρυξης, λαµβάνοντας υπόψη α) Το γεγονός ότι στο µέρος
του διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια λιπαντικών, κατατέθηκε µόνο µία προσφορά,
σε ότι δε αφορά την προµήθεια καυσίµων η µοναδική κατατεθείσα προσφορά δεν έγινε
αποδεκτή και β) Το άρθ. 21, παρ. η, του Π.∆. 118/2007 στο οποίο προβλέπεται ότι:
«Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της
αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά».

−

Ματαιώνει τον ανωτέρω διαγωνισµό για την προµήθεια µε τίτλο «Ανάδειξη προµηθευτών
λιπαντικών και πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας» έτους 2012, σύµφωνα µε το ως άνω από 05-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής
∆ιενέργειάς του και

−

Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, χωρίς τροποποίηση των ουσιωδών
όρων της αριθµ. 76556/2896/25-10-2011 διακήρυξης, µε σύντµηση του χρόνου
δηµοσίευσής της (15 ηµέρες), λόγω του επείγοντος, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
άµεσες και πιεστικές ανάγκες προµήθειας καυσίµων θέρµανσης και κίνησης των
υπηρεσιακών αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργων της Π. Ε. Πρέβεζας από την 01-012012.

−

Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης
διενέργειας του διαγωνισµού, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και
σε τρεις τοπικές εφηµερίδες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841).
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ζερβό - Παπαδάτες»,
αναδόχου Ηλία Κατσιµπόκη, µέχρι την 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 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.∆.
1/86/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 87035/3886/01-12-2011
έγγραφο, σε συνέχεια του αριθµ. πρωτ. 82938/3702/22-11-2011 εγγράφου, συνηµµένο µε
αρ. πρωτ. 90195/3431/08-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε
συνηµµένη την από 15-11-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την
οποία ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, µέχρι την 3006-2012 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της
αιτηθείσας παράτασης προθεσµίας η οποία απαιτείται, για την αποπεράτωση των
υπολειπόµενων σηµειώνοντας ότι το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων
Π.Ε.

Πρέβεζας, γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση χορήγησης της παράτασης, µε το
αριθµ. 7ο/25-11-2011 (θέµα 11ο) Πρακτικό του, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1035/13-12-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ζερβό - Παπαδάτες», αναδόχου
Ηλία Κατσιµπόκη, µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, για την έγκριση της
οποίας γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε
το αριθµ. 7ο/25-11-2011 (θέµα 11ο) Πρακτικό του.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση
ανάθεσης
δροµολογίων
µεταφοράς
µαθητών
Πρωτοβάθµιας
&
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ΚΤΕΛ,
ΤΑΞΙ και Ι.Χ.
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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α.
και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ.
94 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.
7. Την αριθµ. 29/883/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης
ανάθεσης των νέων και των τροποποιηµένων δροµολογίων στους µεταφορείς (ΚΤΕΛ,
ΤΑΞΙ και ΙΧ), όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και για το χρονικό διάστηµα από 12-92011 έως 31-12-2011, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που προέκυψαν από τη
συγχώνευση-κατάργηση σχολικών µονάδων, µε αποτέλεσµα την ανάγκη δηµιουργίας

νέων δροµολογίων καθώς και την τροποποίηση δροµολογίων που εξυπηρετούσαν
µαθητές που άλλαξαν σχολική µονάδα.
8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε.
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.
89312/4515/05-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89382/3371/06-12-2011 στον
φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, επικαλούµενη την ανάγκη
αλλαγής και ένταξης νέων δροµολογίων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου 20112012, εισηγείται την έγκριση και ανάθεση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών µε
ΚΤΕΛ, ΤΑΧΙ και ΙΧ όπως αναλυτικά αναφέρονται και για το σχολικό έτος 2011-2012,
σηµειώνοντας ότι οι συµβάσεις που θα προκύψουν θα έχουν τους ίδιους όρους αλλά
µικρότερο κόστος εκείνων που έληξαν και το οποίο διαµορφώθηκε κατόπιν
διαπραγµάτευσης (για το ΚΤΕΛ µε -3% και για τα ΤΑΧΙ – ΙΧ µε -10%).
9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1036/13-12-2011)
Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια
της σχολικής περιόδου 2011-2012, την τροποποίηση των δροµολογίων που εγκρίθηκαν µε
την αριθµ. 29/883/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την ανάθεση νέων,
στους µεταφορείς (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ), όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, και για το
χρονικό διάστηµα έως 31-12-2011, µε δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) στον ειδικό φορέα 191/0821 για
την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την Β/θµια Εκπαίδευση, ως εξής:
1. Το δροµολόγιο Βρυσσέλα – Παραπόταµος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (Α/θµια) που εκτελούσε ο
Τζάνης Στυλιανός (ΤΑΧΙ) αλλάζει µεταφορέα και θα εκτελείται από τον Χαρίση Ευστράτιο
(ΤΑΧΙ) µε την ίδια τιµή των 13,05 €.
2. Τα δροµολόγια που εκτελούσε ο Κοσµάς Απόστολος (ΤΑΧΙ), θα εκτελούνται από τον
Κοσµά Παντελή (ΤΑΧΙ), λόγω µεταβίβασης του ΤΑΧΙ.
3. Τα δροµολόγια που εκτελούσε η Αθανασίου Ελένη (ΤΑΧΙ), θα εκτελούνται από τον
Αθανασίου ∆ηµήτριο (ΤΑΧΙ), λόγω µεταβίβασης του ΤΑΧΙ.
4. Τα δροµολόγια που εκτελούσε ο Σταύρου Νικόλαος (ΤΑΧΙ), θα εκτελούνται από τον
Σταύρου Οδυσσέα (ΤΑΧΙ), λόγω µεταβίβασης του ΤΑΧΙ.
5. Τα δροµολόγια που εκτελούσε ο Παπαδηµητρίου ∆ηµήτριος(ΤΑΧΙ), θα εκτελούνται από
τον Παπαδηµητρίου Ιωάννη (ΤΑΧΙ), λόγω µεταβίβασης του ΤΑΧΙ.
6. Το δροµολόγιο Σινιάτες – Παραµυθιά (Α/θµια) θα εκτελείται από τον Μπαξεβάνο
Χαράλαµπο (ΤΑΧΙ) µε την τιµή των 15,72€ από Οκτώβρη (εµφ.3Χ1,6Χ0,84)-10%).
7. Το δροµολόγιο Καρτέρι – Ειδ. Σχολ. Ηγ/τσας (Α/θµια) θα εκτελείται από την Τζιούρου
Αναστασία (Ι.Χ) και µε την τιµή των 49,89€ από Οκτώβρη (εµφ.34Χ1,5Χ0,84)-10%).
8. Το αθλητικό δροµολόγιο Σύβοτα – Φασκοµηλιά – Ηγ/τσα (∆ευτ-Τετ-Παρ) ΠΡΩΙ θα
εκτελείται µε µεταφορέα τον Γόγολο Σπύρο (ΤΑΧΙ) και µε την τιµή των 20,50€ (22,5010%) από 16/11/2011.
9. Το αθλητικό δροµολόγιο Παραπόταµο – Ηγ/τσα (∆ευτ-Τετ-Παρ) ΠΡΩΙ θα εκτελείται µε
µεταφορέα τον Αθανασίου ∆ηµήτριο (ΤΑΧΙ) και µε την ίδια τιµή των 18,00 € (20,00-10%)
από 16/11/2011.
10.

Το δροµολόγιο 2ο ∆ηµ. Ηγ/τσας – Αγ.Μαρίνα – Βασιλικό ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14,00µ.µ.(Α/θµια),
θα εκτελείται από το ΚΤΕΛ µε την τιµή των 41,30€ από 31/10/2011(εµφ.
24Χ1,9Χ15Χ0,0879):2-3%).

11.

Το δροµολόγιο 2ο ∆ηµ. Ηγ/τσας – Αµπέλια – Εθν. Αντιστάσεως – Μαυρούδι
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14,00µ.µ.(Α/θµια), θα εκτελείται από το ΚΤΕΛ µε την τιµή των 26.72€ από
31/10/2011(εµφ.12Χ1,9Χ15Χ0,0879):2-3%).

12.

Το αθλητικό δροµολόγιο Γραικοχώρι – Κλειστό Γυµν. Λαδ/ρίου – ∆ηµ. Στάδιο – Ναυταθλ.
Όµιλος Ηγ/τσας – 3ο Γυµν. Ηγ/τσας (Λαδοχώρι) ΠΡΩΙ , θα εκτελείται από το ΚΤΕΛ µε
την τιµή των 25,51 από 10/11/2011(εµφ. 11Χ1,9Χ15Χ0,0879):2-3%).

13.

Το αθλητικό δροµολόγιο Καστρί – Μαυρούδι – Ν. Σελεύκεια – Νέες Εργ. Κατοικίες Ναυταθλ. Όµιλος – ∆ηµ. Στάδιο Ηγ/τσας – Κλειστό Γυµναστήριο – 3ο Γυµν. Ηγ/τσας
(Λαδοχώρι) ΠΡΩΙ, θα εκτελείται από το ΚΤΕΛ µε την τιµή των 26,72 από
10/11/2011(εµφ. 12Χ1,9Χ15Χ0,0879):2-3%).

.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν
µε τα αριθµ. πρωτ. 87942/4440/28-11-2011, 88177/3352/01-12-2011 και 89704/4550/0712-2011 έγγραφα, συνηµµένα, µε αριθµ. πρωτ. 88175/3351/01-12-2011, 88177/3352/0112-2011 και 89850/3394/07-12-2011 αντίστοιχα, στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στις εισηγήσεις
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1037/13-12-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ήτοι:

1. ∆απάνη ποσού 1.100,00 € µε ΦΠΑ, για την προµήθεια ενός USB stick και πέντε τόνερς
για τον έγχρωµο εκτυπωτή laser A3, για τις ανάγκες της ∆/νσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 1329).
2. ∆απάνη ποσού 200,00 € µε ΦΠΑ, για την επισκευή βλάβης και συντήρησης
γκαραζόπορτας στον διάδροµο τεχνικού ελέγχου του ΚΤΕΟ Ηγουµενίτσας της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 0851).
3. ∆απάνη ποσού 1.500,00 € µε ΦΠΑ για την προµήθεια υλικών καθαριότητας και ειδών
υγιεινής, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 1231).
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κου – Οικονοµικού της Π.Ε.
Θρσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ
89771/4551/07-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89849/3393/07-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών που
αφορούν στα έξοδα διοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας των Πολιτιστικών
εκδηλώσεων όπως αναφέρονται στην εισήγηση, στα πλαίσια ανάπτυξης και προβολής
της περιοχής. Συνηµµένα υποβάλλεται το αριθµ. πρωτ. 1295/05-12-2011 σχετικό
έγγραφο του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο οποίο
αναφέρονται αναλυτικά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και σηµειώνεται ότι η δαπάνη θα
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα
Θεσπρωτίας) φορέας 071 ΚΑΕ 9779010.

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου
και Μιχαήλ Κασσής, σηµείωσαν ότι ψηφίζουν θετικά για την έγκριση των δαπανών, µε την
εξής παρατήρηση: «Η εισήγηση, καθώς και το επισυναπτόµενο σ’ αυτή έγγραφο του
Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού, είναι ελλιπή, δεδοµένου ότι – πέρα από την αιτούµενη
δαπάνη – αναφέρονται σ’ αυτά ελάχιστα στοιχεία για τις εκδηλώσεις, παρόλο που υπήρχε
το χρονικό περιθώριο να προγραµµατισθούν από καιρό. Είναι ένα θέµα που
επανειληµµένα έχουµε θέσει σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων, για προγραµµατισµό και
ολοκληρωµένη πρόταση, έγκαιρα και µε περιφερειακή διάσταση για το θέµα των
πολιτιστικών δρώµενων της Περιφέρειας. Ιδιαίτερα για τις συγκεκριµένες εκδηλώσεις που
αφορούν τα Χριστούγεννα, επιβάλλεται συντονισµός και συνεργασία µε τους ∆ήµους όπου
πρόκειται να πραγµατοποιηθούν αυτές, πράγµα που το επιβάλλει και η οικονοµική
συγκυρία».
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1038/13-12-2011)
Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, των κάτωθι πολιτιστικών
εκδηλώσεων ευρείας απήχησης, στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάπτυξης και προβολής της
περιοχής, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα έξοδα διοργάνωσης αυτών,
όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµό της
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) φορέας 071 ΚΑΕ 9779010 ως
εξής:
1- Έκθεση φωτογραφίας στην Ηγουµενίτσα από 6 έως 16/12/2011 µε θέµα «Οι φωτογράφοι
της Θεσπρωτίας», που παρουσιάζουν έργα τους για την Θεσπρωτία. Η δαπάνη
υπολογίζεται στο ποσό των 1.476,00 € µε ΦΠΑ και αφορά έξοδα φωτισµού-ήχου,
εκτύπωση ενηµερωτικού υλικού και δηµοσιοποίηση.
2- Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην Ηγουµενίτσα 23-28/12/2011. Η δαπάνη υπολογίζεται
στο ποσό των 6.150,00 € µε ΦΠΑ και αφορά µουσική-ηχητική κάλυψη, αµοιβές διαφόρων
θεατρικών σχηµάτων, κατασκευή θεατρικών σχηµάτων και κατασκευή εξέδρας- έλκηθρο
κλπ.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 9ο
Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την ανάδειξη προµηθευτών
πετρελαιοειδών για το έτος 2012, µε δικές του διαδικασίες.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε
το µε αρ. πρωτ. 87199/4407/01-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.
87983/3350/01-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται
την παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την ανάδειξη προµηθευτών
καυσίµων (θέρµανσης και κίνησης) για το έτος 2012 κατόπιν του µε αριθ. 34379/14-112011 αιτήµατός του και σύµφωνα µε το συνηµµένο από 01-12-2011 πρακτικό της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο η Επιτροπή
γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του
αρθ. 13 του Ν.2503/97 λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ήδη η Π.Ε. Θεσπρωτίας
προχώρησε για την κάλυψη των αναγκών της έτους 2012 σε διαγωνισµό για την ανάδειξη
προµηθευτών καυσίµων (θέρµανσης και κίνησης).

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1039/13-12-2011)
Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµο Ηγουµενίτσας, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 34379/14-11-2011
εγγράφου αιτήµατός του, για την ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτών καυσίµων
(θέρµανσης και κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών του για το έτος 2012, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του
άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και βάσει του από 01-12-2011 Πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί
οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση µετακίνησης του Ηλία ∆ακούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στο Επιµορφωτικό
Σεµινάριο µε θέµα «∆ΙΚΤΥΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που διοργανώνει το
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), και θα διεξαχθεί στη
Θεσσαλονίκη από 19-12-2011 έως 23-12-2011 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 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 Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 87609/6504/30-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε
αρ. πρωτ. 87978/3349/01-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Ηλία ∆ακούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος
Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στο
Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα «∆ΙΚΤΥΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), και θα
διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 19-12-2011 έως 23-12-2011 και έγκριση των σχετικών
δαπανών.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.

Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1040/13-12-2011)
A. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Ηλία ∆ακούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της
∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε
θέµα «∆ΙΚΤΥΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη
από 19-12-2011 έως 23-12-2011.
B. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 140,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης
του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ΚΑΕ 0711 και ΕΦ 072.
...................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση δαπάνης ποσού 620,00 €, που αφορά στα έξοδα µετακίνησης του Ευθυµίου
Χρήστου, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 20-11-2011 έως 25-11-2011 για επιµόρφωση σε
θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων.
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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε
µε το αριθµ. πρωτ. 89310/4514/01-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.
89432/3374/06-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται
την έγκριση δαπάνης ποσού 620,00 € που αφορά στα έξοδα µετακίνησης του Ευθυµίου
Χρήστου, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 20-11-2011 έως 25-11-2011 για επιµόρφωση σε
θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1041/13-12-2011)

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 620,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του
Ευθυµίου Χρήστου, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 20-11-2011 έως 25-11-2011 για
επιµόρφωση σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ΚΑΕ
0711 και ΕΦ 072.
...................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 12ο
Παροχή εξουσιοδότησης στο ΝΠ∆∆ ΚΚΜΠΑΠ του ∆ήµο Αρταίων για την ανάδειξη
προµηθευτή καυσίµων και ελαιολιπαντικών έτους 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.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
3845/07-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89847/3392/07-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης
στον ΝΠ∆∆ ΚΚΜΠΑΠ του ∆ήµου Αρταίων για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων και
ελαιολιπαντικών έτους 2012 κατόπιν του αριθ. 1191/02-12-2011 αιτήµατός του και
σύµφωνα µε το συνηµµένο από 06-12-2011 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής
συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών έτους 2011 της Π.Ε. Άρτας,
µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω
εξουσιοδότησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93
ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του αρθ. 13 του Ν.2503/97 λαµβάνοντας υπόψη και το
γεγονός ότι ήδη η Π.Ε. Άρτας προχώρησε για την κάλυψη των αναγκών της έτους 2012
σε διαγωνισµό για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων και ελαιολιπαντικών.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1042/13-12-2011)
Εξουσιοδοτεί το ΝΠ∆∆ ΚΚΜΠΑΠ του ∆ήµου Αρταίων, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 1191/0212-2011 εγγράφου αιτήµατός του, για την ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτή
καυσίµων και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του για το έτος 2012,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της
παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και βάσει του από 06-12-2011 Πρακτικού της
Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών έτους
2011 της Π.Ε. Άρτας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της
ανωτέρω εξουσιοδότησης.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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
δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/0912-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε
για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ο

ΘΕΜΑ 13

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις του Ν.
3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των
µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆.
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3845/07-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 89847/3392/07-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την
έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το συνηµµένο έγγραφο του Τµήµατος
Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και
Μιχαήλ Κασσής, όπως και σε προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε την προµήθεια
ανταλλακτικών για τις ανάγκες του µηχανικού εξοπλισµού των Περιφερειακών Ενοτήτων,
επανέλαβαν το αίτηµά τους, στο τέλος του έτους 2011, να γίνει υπολογισµός του κόστους
λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους
– οφέλους δαπάνης και παρεχόµενων υπηρεσιών.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1043/13-12-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής
για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον

κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 9829 του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας):

1

Αριθ. Κυκλ.
ΜΕ-Οχήµατος
ΚΗΙ 1565

Είδος
Εργασία - Ανταλλακτικά
ΜΕ-Οχήµατος
Επιβατικό
Λάδι, φίλτρα

2

KHI 1570

Επιβατικό

Λάδι, φίλτρα

130,00

3

ΚΗΙ 1590

Επιβατικό

Λάδι, φίλτρα

120,00

4

ΚΗΙ 1561

Επιβατικό

Λάδι, φίλτρα

130,00

5

ΜΕ 92817

Φορτωτής

Λάδι, φίλτρα

400,00

6

ΚΥ 5276

Γρέιντερ

Λάδι, φίλτρα
Αντικατάσταση επιγραφών
οχηµάτων- Μ.Ε
Σύνολο

350,00

α/α

8

∆απάνη
(συµπερ. ΦΠΑ)
120,00

850,00
2.100,00



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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση δαπάνης για την διανοµή παράβολων σε υπαλλήλους της ∆/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Άρτας για το χρονικό διάστηµα από 1-12-2010 µέχρι 30-11-2011, σύµφωνα µε
το άρθρο 13 του Ν.3325/2005 και την Υ.Α. αριθµ. Φ15/ΟΙΚ.78/614/2005 απόφαση.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
3845/07-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89847/3392/07-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού
1780,38 € σε βάρος του Φορέα 072, ΚΑΕ 0515 για την διανοµή παράβολων σε
υπαλλήλους της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας για το χρονικό διάστηµα από 1-122010 µέχρι 30-11-2011σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.3325/2005 και την Υ.Α. αριθµ. Φ
15/ΟΙΚ.78/614/2005 απόφαση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.

Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1044/13-12-2011)
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1780,38 € σε βάρος του Φορέα 072, ΚΑΕ 0515 του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) για την διανοµή
παράβολων σε υπαλλήλους της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας για το χρονικό διάστηµα
από 1-12-2010 µέχρι 30-11-2011, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.3325/2005 και την Υ.Α.
αριθµ. Φ15/ΟΙΚ.78/614/2005 απόφαση.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση δαπάνης βάσει της από 21-11-2008 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της
Ν.Α. Άρτας, του Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π.Η. ΑΕ)
& του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), σχετικά µε τη σύνταξη
µελέτης για τον ενεργειακό Σχεδιασµό του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου & του 3ου
Νηπιαγωγείου Άρτας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
3845/07-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89847/3392/07-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού
2142,00€ σε βάρος του φορέα 071 ΚΑΕ 9458 α αναφέροντας τα εξής: «Επί του θέµατος
σας γνωρίζουµε ότι πρόκειται για υποχρέωση της πρώην Ν.Α. Άρτας σύµφωνα µε την
από 21-11-2008 συνταχθείσα και µε αριθµ. πρωτ. 1442/4-12-2008 Προγραµµατική
Σύµβαση µεταξύ της Ν.Α. Άρτας, του Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου
Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π.Η. ΑΕ) & του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.). Η

Προγραµµατική Σύµβαση αφορούσε τον ενεργειακό Σχεδιασµό του 7ου ∆ηµοτικού
Σχολείου & του 3ου Νηπιαγωγείου (Σχολικό Συγκρότηµα) στην πόλη της Άρτας. Όπως
προκύπτει από το σχετικό φάκελο το Κ.Α.Π.Ε. προέβη στην σύνταξη της σχετικής
µελέτης η οποία στη συνέχεια παραλείφθηκε µε το από 3-1-2009 πρωτόκολλο της Κοινής
Επιτροπής του άρθρου 5 της Προγρ. Σύµβασης. Το Ε.Τ.Ε.Π.Η. µε τα αριθµ. 1671/1-112011& 1676/23-11-2011 έγγραφα του ζητά την εξόφληση του ποσού που του αναλογεί.
Επειδή η δαπάνη της µελέτης αυτής δεν έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό της Π.Ε.
Άρτας έτους 2011, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε αυτή σε βάρος του φορέα 071 ΚΑΕ
9458α».

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου
και Μιχαήλ Κασσής, ψηφίζουν θετικά, µε την παρατήρηση όµως, ότι σύµφωνα µε την
από 21/11/2008 Προγραµµατική Σύµβαση (Άρθρο 9), οι πόροι για τη χρηµατοδότηση του
έργου για τον Ενεργειακό Σχεδιασµό του 7ου ∆ηµοτικού Σχολείου & του 3ου Νηπιαγωγείου
(Σχολικό Συγκρότηµα) στην πόλη της Άρτας, προέρχονται από το ΝΠ∆Ε (Πρόγραµµα
ΚΑΠ), εποµένως θα έπρεπε το έργο να συµπεριληφθεί ως οφειλή, στην κατάρτιση του
Προγράµµατος ΚΑΠ έτους 2011 της Π.Ε. Άρτας, και εφόσον δεν έγινε αρχικά,
τουλάχιστον στην πρόσφατη τροποποίησή του.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1045/13-12-2011)
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.142,00 € σε βάρος του Φορέα 071, ΚΑΕ 9458α του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), για την εξόφληση
του ποσού που αναλογεί στο Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.Π.Η.
Α.Ε.), βάσει της από 21-11-2008 και µε αριθµ. πρωτ. 1442/4-12-2008 Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ της Ν.Α. Άρτας, του Ε.Τ.Ε.Π.Η. Α.Ε. & του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), σχετικά µε τη σύνταξη µελέτης για τον Ενεργειακό Σχεδιασµό του 7ου
∆ηµοτικού Σχολείου & του 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση δαπάνης για την σύµβαση υποστήριξης λογισµικού (Πρόγραµµα
Μισθοδοσίας και παροχή συναφών υπηρεσιών) για τις ∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπαίδευσης Άρτας µε την εταιρεία ΟΤS για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2011 µέχρι
31-12-2011 και δαπάνης για την προµήθεια εργαλείων Λογισµικού µαζικής ένταξης
(εγκατάσταση & υποστήριξη) του ως άνω συστήµατος Μισθοδοσίας µε την εταιρεία
ΟΤS.
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. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα µε αρ. πρωτ.
3845/07-12-2011 και 3892/08-12-2011 έγγραφα, συνηµµένα µε αρ. πρωτ.
89847/3392/07-12-2011 και 90335/08-12-2011 αντίστοιχα, στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται: Α) την έγκριση δαπάνης ποσού 1495,68 € µε
ΦΠΑ σε βάρος του Φορέα 072, ΚΑΕ 0879 για την σύµβαση υποστήριξης λογισµικού
(Πρόγραµµα Μισθοδοσίας και παροχή συναφών υπηρεσιών για τις ∆/νσεις Α/θµιας και
Β/θµιας Εκπ/σης Άρτας µε την εταιρεία ΟΤS για το χρονικό διάστηµα από 1-7-2011

µέχρι 31-12-2011 και Β) Έγκριση ∆απάνης ποσού 2.460,00€, µε Φ.Π.Α. σε βάρος του
Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 για προµήθεια εργαλείων Λογισµικού µαζικής ένταξης
(εγκατάσταση & υποστήριξη του συστήµατος Μισθοδοσίας της Α/θµιας και Β/θµιας
Εκπ/σης Άρτας) µε την εταιρεία OTS.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1046/13-12-2011)
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.495,68 µε ΦΠΑ σε βάρος του Φορέα 072, ΚΑΕ 0879 του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), για την σύµβαση
υποστήριξης λογισµικού (Πρόγραµµα Μισθοδοσίας και παροχή συναφών υπηρεσιών) για τις
∆/νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Άρτας µε την εταιρεία «ΟΤS Υπηρεσίες Ανοιχτής
Τεχνολογίας Α.Ε.» για το χρονικό διάστηµα από 01-07-2011 µέχρι 31-12-2011 και
Β. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.460,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος του Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), για την προµήθεια
εργαλείων Λογισµικού µαζικής ένταξης, από την εταιρεία «ΟΤS Υπηρεσίες Ανοιχτής
Τεχνολογίας Α.Ε.», η οποία έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει το σύστηµα Μισθοδοσίας της
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Άρτας.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση λειτουργικών δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
3845/07-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89847/3392/07-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών
δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1047/13-12-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως αναλυτικά
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΦΟΡΕΑΣ
/
ΚΑΕ

072.1723

072.0869

072.1329

072.0851

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΠΡ/ΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Προµήθεια Η/Υ
λοιπού συναφούς
εξοπλισµού
Αµοιβές για
συντήρηση και
επισκ. Λοιπού
εξοπλισµού
Προµήθεια ειδών
συντ. &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισµού
Αµοιβές για
συντ.και επισκ.
µον.εγκ.

ΠΟΣΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

60.000,00

1931,1

∆απάνη για προµήθεια δυο συστηµάτων Η/Υ για το
Τµήµα Περβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της ∆/νσης
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Ε. Άρτας
από την εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» η
οποία υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ δύο
προσφορών.

80.000,00

315,50

∆απάνη για εξάµηνη συντήρηση ανελκυστήρα και
φωτοτυπικού µηχανήµατος της ∆/νσης Ανάπτυξης της
Π.Ε. Άρτας.

50.000,00

199,25

∆απάνη για προµήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού του
Φωτοτυπικού µηχανήµατος της ∆/νσης Ανάπτυξης της
Π.Ε. Άρτας

50.000,00

120,00

∆απάνη για εγκατάσταση κλιµατιστικού στον πρώτο
όροφο του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Άρτας
ου

072.0829

ΣΥΝΟΛΟ

Λοιπές
µεταφορές

60.000,00

300.000,00

2.017,20

∆απάνη για µεταφορά εξοπλισµού του 1 Γραφείου της
Α/θµιας Εκπ/σης Άρτας, το οποίο έχει καταργηθεί, στα
γραφεία της ∆/νσης Εκπ/σης Άρτας, καθώς και
µεταφορά εξοπλισµού του γραφείου Πληροφορικής της
Π.Ε.Άρτας του οποίου λήγει η σύµβαση που έχε
µισθωθεί για τις ανάγκες επέκτασης των Υπηρεσιών
∆ιοίκησης της πρώην Ν.Α. Άρτας.

4.583,05

......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους 2012, των υπηρεσιακών
αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής

Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
3892/08-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90335/08-12-2011 στον φάκελο
13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της απαιτούµενης
δαπάνης σε βάρος Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 για την πληρωµή τελών κυκλοφορίας έτους
2012, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας, προκειµένου να καταστεί η
πληρωµή εντός του έτους 2011, σηµειώνοντας ότι τα τέλη κυκλοφορίας δεν έχουν
περιέλθει στην υπηρεσία και για το λόγο αυτό δεν γνωρίζει το ακριβές ποσό.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1048/13-12-2011)

Εγκρίνει την απαιτούµενη δαπάνη, σε βάρος του Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), για την πληρωµή τελών
κυκλοφορίας έτους 2012, των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Άρτας, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η πληρωµή τους εντός του έτους 2011.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 19ο
Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 25-11-2011 ανοιχτής δηµοπρασίας για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης
– ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’
φάση)», προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συνέχιση βελτίωσης –
ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)»,
προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την αριθµ. 26/729/22-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.

Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας
8. Την αριθµ. 30/910/11-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία ορίσθηκε η 25η Νοεµβρίου 2011, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, επειδή η δηµοπρασία δεν διεξήχθη την
καθορισθείσα ηµεροµηνία (18.10.2011), λόγω απεργίας των Μηχανικών – µελών της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ.
πρωτ. 4442/02-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 88526/3359/02-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 01-12-2011
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που
διενεργήθηκε την 25-11-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική
επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε
έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα,
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 290.849,17 €, µε απρόβλεπτα 334.476,54 € και
συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 427.864,84 € και δεδοµένου
ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.
10.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1049/13-12-2011)

−

Την έγκριση του από 01-12-2011 Πρακτικού της Επιτροπής της επαναληπτικής ανοιχτής
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 25-11-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από
επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισµού €
450.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε,
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε που είναι ο
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00%) και
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ
290.849,17 €, µε απρόβλεπτα 334.476,54 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά,
αναθεώρηση και ΦΠΑ 427.864,84 € και

−

Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου
και η προσφορά του µειοδότη (5,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω,
από 01-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 20ο
Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή
τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας»,
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η από 22-11-2011 δηµοπρασία
του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση
προσφοράς.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή τεχνικών
έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού €
100.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την αριθµ. 28/820/14-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του

θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας
8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4443/02-12-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 88520/3357/02-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
µε συνηµµένο το από 22-11-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε
το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για
επίδοση προσφοράς και εισηγείται τον ορισµό νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της
δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 3481/2006.
9.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1050/13-12-2011)

Επειδή η διενεργηθείσα την 22-11-2011 δηµοπρασία µε το σύστηµα «ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας
Άρτας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.) Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού
δικτύου πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ απέβη άγονος, δεδοµένου
ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το από 2211-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,
Ορίζει την 22η ∆εκεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος – µε το σκεπτικό ότι
δεν είναι δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι
συνεννοούνται πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές –
εισηγήθηκε να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει
µε ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο
να εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 21ο
Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου
της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή περίφραξης του χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ
«Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
της κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή περίφραξης
του χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ», προϋπολογισµού €
10.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4504/07-12-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89846/3391/07-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων

Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4501/0712-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 8.107,19 € και συνολικής δαπάνης µε
αναθεώρηση και ΦΠΑ 10.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων)
καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου και
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο
176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική
εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
(www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1051/13-12-2011)
Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-0810) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,
έτους 2011, µε τίτλο «Κατασκευή περίφραξης του χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ
«Η ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και
απρόβλεπτα) 8.107,19 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 10.000,00 € µε
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4504/07-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε.
Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4501/07-12-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας..
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
5. Κατέρης Ιωάννης,
6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μονοπατιού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», αναδόχου
Αλεξάνδρου Ε. Λάµπρου, µέχρι την 30-04-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6.

Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 86558/8984/30-11-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87962/3346/01-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 28-11-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου
του θέµατος, µε την οποία ζητά 3µηνη παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου
µέχρι 28-02-2012, για την ολοκλήρωση των εργασιών και την τακτοποίηση του φακέλου
του έργου (σύνταξη ΑΠΕ, κλπ). Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης
προθεσµίας, δεδοµένου ότι έχει ολοκληρωθεί το 75-80% περίπου του έργου σύµφωνα µε
την σύµβαση του και επειδή, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (έντονες
βροχοπτώσεις, παγετοί, χιόνια κλπ) που αναµένεται να επικρατήσουν στην εν λόγω

ορεινή περιοχή, το χρονικό διάστηµα του χειµώνα που διανύεται, εκτιµάται ότι δεν θα
καταστεί εφικτή η οµαλή εξέλιξη ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1052/13-12-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μονοπατιού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», αναδόχου Αλεξάνδρου Ε.
Λάµπρου, µέχρι την 30-04-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.
Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν
χορηγηθεί πολλές παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη
ολοκληρωθεί.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.


ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι – Γέφυρα
Τσιµόβου» αναδόχου Βασίλειου Χριστιά Ε.∆.Ε, µέχρι την 30-02-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 82861/8565/30-11-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 879702/3347/01-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 15-11-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου
του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης
των εργασιών µέχρι την 30-02-2012 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν και
ειδικότερα λόγω της συνεχώς εξελισσόµενης κατολίσθησης που επικρατεί στην εν λόγω
περιοχή καθώς και εξ΄αιτίας των ειδικών προβληµάτων που προέκυψαν στις
παρακείµενες ιδιοκτησίες και για τα οποία διαµαρτύρονται οι ιδιοκτήτες τους

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1053/13-12-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι – Γέφυρα Τσιµόβου»
αναδόχου Βασίλειου Χριστιά Ε.∆.Ε, µέχρι την 30-02-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.
Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν
χορηγηθεί πολλές παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο (αριθµ. 11/250/05-05-2011,
24/651/01-09-2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής) το οποίο θα έπρεπε να έχει
ήδη ολοκληρωθεί.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.


ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Σωσίνου», αναδόχου Καφτάνη Αντωνίου, µέχρι
την 31-07-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που

κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 86049/8932/06-12-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89568/3378/07-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 25-11-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου
του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης
των εργασιών για τους εξής λόγους: Στις 27/07/2011 κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η
απόφαση για αλλαγή του υλικού επικάλυψης της στέγης του καθολικού. Οι εργασίες είχαν
διακοπεί επίσηµα τρεις µήνες πριν προκειµένου η εν λόγω τροποποίηση να λάβει έγκριση
από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στο µεταξύ διάστηµα δεν
πραγµατοποιήθηκαν εργασίες, για το λόγο ότι αυτές είναι αλληλένδετες µε τις εργασίες

αντικατάστασης της στέγης. Λόγω του χειµώνα που διανύουµε και των κακών καιρικών
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, ο ανάδοχος ζητάει παράταση µέχρι της
29/05/2012. Η υπηρεσία, αξιολογώντας αφενός το εύρος και την ιδιαιτερότητα των
υπολειπόµενων εργασιών και πιθανολογώντας αφετέρου ότι ίσως υπάρξουν επιπλέον
καθυστερήσεις σε θέµατα που απαιτούν τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων εισηγείται παράταση µέχρι 31/07/2012.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1054/13-12-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Σωσίνου», αναδόχου Καφτάνη Αντωνίου, µέχρι την 31-072012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.
Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για την
κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση
έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄
επέκταση πλέον της Περιφέρειας.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.


ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου
Γεωργίου Ντάφλη, µέχρι την 31-09-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 85744/8900/06-12-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89662/3379/07-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 24-11-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου
του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης
των εργασιών µέχρι 31/12/2012, δηλώνοντας ότι οι εργασίες δεν ήταν δυνατόν να
ολοκληρωθούν λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών. Επειδή διανύουµε χειµώνα και η
φύση των υπολειπόµενων εργασιών είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την εκτέλεσή τους σε

δύσκολες καιρικές συνθήκες, για το λόγο αυτό η Υπηρεσία εισηγείται παράταση του έργου
µέχρι τις 30/09/2012.
7.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1055/13-12-2011)

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση συγκροτήµατος Νερόµυλου Αµαράντου», αναδόχου Γεωργίου
Ντάφλη, µέχρι την 31-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.
Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε την
αριθµ. 14/322/26-05-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έχει εγκριθεί και άλλη
παράταση για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί και όχι
όπως αναφέρει η Υπηρεσία στην εισήγησή της, µέχρι σήµερα να έχουν εκτελεστεί
εργασίες σε ποσοστό µόνο 20%.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.


ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 26ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης»
Περιστερίου Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-05-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64047/6393/08-12-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90568/3437/09-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 13-09-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου
του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης
του έργου, λόγω των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωσή του. Επειδή η
Υπηρεσία εκτιµά ότι οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια των
επόµενων µηνών, εισηγείται την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου
του θέµατος µέχρι 30-05-2012.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1056/13-12-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου «Μέγγουλης» Περιστερίου
Πωγωνίου», αναδόχου Γεωργίου Ζιάκκα, µέχρι την 30-05-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για την
κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση
έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄
επέκταση πλέον της Περιφέρειας.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.


ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 29ο
Συγκεκριµενοποίηση του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και
παλαιοτέρων» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους
2011 (2η Τροποποίηση).
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες αριθµ. 17/72/1710-2011 και 18/84/30-11-2011 αποφάσεις, περί έγκρισης της 1ης και 2ης Τροποποίησης
του Προγράµµατος, αντίστοιχα.
7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 05-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε
αρ. πρωτ. 88804/3363/05-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι κατά την 2η τροποποίηση του προγράµµατος ΚΑΠ Π.Ε. Ιωαννίνων 2011,

µε την αριθµ. 18/84/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου εγκρίθηκε και η
τροποποίηση 2 έργων µε τίτλο «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και παλαιοτέρων»,
στους τοµείς ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και ∆ΙΑΦΟΡΑ, µέσω των οποίων εξοφλούνται
λογαριασµοί έργων από ΚΑΠ η άλλα προγράµµατα Εθνικών Πόρων (από τα οποία δεν
είναι πλέον δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν). Στην εισήγηση η Υπηρεσία επισυνάπτει
πίνακα κατανοµής των κονδυλίων αυτών και εισηγείται την έγκρισή του.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου
και Μιχαήλ Κασσής, εξέφρασαν την επιφύλαξή τους για το θέµα – όπως και στη σχετική
αριθµ. 18/84/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, δεδοµένου ότι µε την
παρούσα κατανοµή, επιχειρείται εξυγίανση οφειλών έργων που είναι ενταγµένα σε
Προγράµµατα ήδη από το έτος 1988. Σηµείωσαν δε ότι υπερψηφίζουν την κατανοµή, µε
το σκεπτικό ότι πρέπει να εξοφληθούν οι οφειλές προς τους εργολάβους και
προµηθευτές, ενώ τόνισαν ότι δεσµεύονται πιστώσεις του Προγράµµατος του έτους 2011
– ίσως και του 2012 – για να πληρωθούν οφειλές της πρώην Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1059/13-12-2011)
Συγκεκριµενοποιεί τις οφειλές παλαιοτέρων ετών, έργων χρηµατοδοτούµενων από το
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. ή από εθνικούς πόρους, βάσει της αριθµ. 18/84/30-11-2011 απόφασης
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, οι οποίες θα εξοφληθούν από τις πιστώσεις του
γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών έτους 2010 και παλαιοτέρων», στους τοµείς
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ και ∆ΙΑΦΟΡΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε.
Ιωαννίνων έτους 2011 όπως ανά ΤΟΜΕΑ αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα:
ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2006

2007

2009

2009

1999

300.527,70
Στερέωση Καθολικού Ι. Μονής Αγ. Νικολάου Τζώρας, ήτοι:
Βασιλικής Ιωαννίνων
€ 278.000,00 από ΣΑΕ 440 &
€ 22.527,70 από Κ.Α.Π.
258.106,06
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάµπους
ήτοι:
€ 189.618,03 από ΣΑΕ 440 &
Βρυσοχωρίου
€ 68.488,03 από Κ.Α.Π.
1.188.516,23
Ανακατασκευή και αναβάθµιση του γηπέδου
ήτοι:
€ 992.351,81 από ΟΠΑΠ &
Ιωαννίνων "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑ∆ΕΣ"
€ 196.164,42 από Κ.Α.Π.
50.647,06
Ανάπλαση – διαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου και
ήτοι:
λοιπών κοιν. χώρων του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη –
€ 49.000,00 από ΕΤΕΡΠΣ &
∆.∆. Τερρόβου – του ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου
€ 1.647,06 από Κ.Α.Π.
201.316,80
ήτοι:
Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου
€ 200.000,00 από ΣΑΕ 440 &
Προδρόµου Σταυροδροµίου Πωγωνίου
€ 1.316,80 από Κ.Α.Π.
Μελέτη για αλλαγή του τρόπου άρδευσης στον κάµπο
85.000,00
Κόνιτσας

22.527,70

18.355,76

196.164,42

1.647,06

1.316,80

80.983,89

1991

Κόνιτσα: Πράξη εφαρµογής ∆ήµου Κόνιτσας

287.600,00

62.000,00

1998

Αµπελειά: Κτηµατογράφηση, πολεοδόµηση & πράξη
εφαρµογής Κοινότητας Αµπελειάς

310.000,00

134.676,95

1988

Μάρµαρα : Πολεοδόµηση οικισµού Κάτω Μαρµάρων

22.000,00

22.000,00

2009

Υποχρεώσεις της ΝΑΙ στην Π.Σ. για το ∆ΗΠΕΘΙ
Ιωαννίνων

2009

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης κεντρικής θέρµανσης στο κτίριο της Γενικής
∆ιεύθυνσης

2009

Προστασία οικίας από κατολίσθηση στον οικισµό
"Λεπάδι" του ∆ήµου Λάκκας Σουλίου

2009

Κατασκευή Συµβατικών κατοικιών στον πυρόπληκτο
οικισµό Αγ. Μαρίνα (Ε Εργολαβία)

2009

Κατασκευή φράγµατος (σαραζανετ) αρδευτικού
Καλλιθέας (Α' Φάση)

2008

Αποπεράτωση αναπλάσεων Κοινότητας Λάβδανης
(Β' Εργολαβία)

2005

Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Ανηλίου (Β'
Εργολαβία)

29.500,00

29.500,00

63.003,87
ήτοι:
€ 61.979,42 από ΣΑΕΠ 030 &
€ 1.024,45 από Κ.Α.Π.

1.024,45

45.638,34

1.551,17

175.717,52
ήτοι:
€ 169.698,98 από ΣΑΕ 035 &
€ 6.018,54 από Κ.Α.Π.

6.018,54

102.293,04

3.643,83

1.367,58
Έργο της ΣΑΕ 035.
Το πόσο δεν µπορεί να
πληρωθεί από τη ΣΑΕ 035
λόγω έλλειψης πιστώσεων
93.141,17
ήτοι:
€ 59.398,07 από Γ.Γ.Α. &
€ 33.743,10 από Κ.Α.Π

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1.367,58

4.564,91

587.343,06
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

1996

2005

2005

2005

2007

2007

2009

2006

2005

598.320,63
Βελτίωση – ασφ/ση 19ης Ε.Ο. Αγ. Νικόλαος –
ήτοι:
Καταµάχη –Ζωτικό – Μπεστιά – Σιστρούνι – Ρωµανό
€ 584.822,27 από ΣΑΝΑ/2 &
(Β’ Φάση)
€ 13.498,36 από Κ.Α.Π.
Βελτίωση βατότητας οδού ∆αφνούλα - Καραδήµα Χαροκόπι, ∆αφνούλα - Γερακάρι, ∆αφνούλα - 4η Επ.
450.000,00
Οδό
2.204.989,67
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση 41ης επαρχ. οδού
ήτοι:
τµήµατος Βοβούσα - Περιβόλι
€ 2.204.325,00 από ΣΑΕΠ 030
& € 664,67 από Κ.Α.Π.
2.290.415,23
Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Παλαιοχώρι
ήτοι:
Συρράκου – Μιχαλίτσι – Γέφυρα Γκόγκου – Νοµός
€ 2.150.369,16 από ΣΑΕΠ 440
Άρτας
& € 140.046,07 από Κ.Α.Π.
Βελτίωση- ασφαλτόστρωση οδού Μολυβαδιά - Αβγό

150.000,00

632.501,60
ήτοι:
Επισκευή οδού Κήποι – Φραγκάδες – Λεπτοκαρυά
€ 621.531,68 από ΣΑΕΠ 030
& € 10.969,98 από Κ.Α.Π.
45.582,36
ήτοι:
Βελτίωση οδού Βισικό - Καλουτά - Ανθρακίτης
€ 45.000,00 από Λοιπά Τέλη
& € 582,36 από Κ.Α.Π.
1.736.080,33
Κατασκευή παράκαµψης Χαροκοπίου, αποκατάσταση
ήτοι:
οδικού δικτύου, έργα προστασίας οδού
€ 1.727.290 από ΣΑΕΠ 035
& € 8.790,33 από Κ.Α.Π.
Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μικρή Γότιστα 2.463,09
Συνοικισµός Σούτσου - Μεγάλο Περιστέρι

4.760,08

7.005,40

664,67

140.046,07

3.318,39

10.969,98

582,36

8.790,33

2.463,09

2007

Ολοκλήρωση εργασιών και κατασκευή προσβάσεων
γέφυρας επί της 37ης επ. οδού προς Αµάραντο

2005

Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης κατασκευή πεζοδροµίων - ανάπλαση κοινόχρηστων
χώρων ∆.∆. Kεφαλοχωριου

2008

Βελτίωση οδού Παλιοσέλι - Άρµατα - ∆ίστρατο Βασιλίτσα (Β' Εργολαβία)

2008

Βελτίωση οδού Μανωλίασα - Μελιγγοί

2006

Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση οδού Πηγάδια - Σκλίβανη
(Β' Φάση)

2006

Κατασκευή νέας γέφυρας παράκαµψης Περάµατος Κρύας

2007

383.010,77
159.203,90
ήτοι:
€ 147.570,00 από ΣΑΕ 018
& € 11.633,90 από Κ.Α.Π.
129.241,96
ήτοι:
€ 127.069,63 από ΣΑΕ 018
& € 2.172,33 από Κ.Α.Π.

12.010,77

11.633,90

2.172,33

76.092,36

5.760,34

251.036,47

8.033,41

79.762,24
ήτοι:
€ 77.180,00 από ΣΑΕ 055 &
€ 2.582,24 από Κ.Α.Π.

2.582,24

Αποκατάσταση ζηµιών τµήµατος της 19ης
επαρχιακής οδού από Τ.∆. Αγίου Νικολάου προς Τ.∆.
Βαλανιδιάς

110.864,00

16.734,00

2007

Βελτίωση- ασφαλτόστρωση οδού Βασιλική - Μαβίλη

129.848,46

2.279,96

2007

Κατασκευή νέας γέφυρας παράκαµψης Περάµατος Κρύας (Β' Φάση)

44.557,11

497,78

2009

Ολοκλήρωση εργασιών επ, οδού εντός Τ.∆.
Βασιλικού και Τ.∆. Κεφαλόβρυσου

45.797,60

2.289,88

2008

Κατασκευή γέφυρας διέλευσης µικρών οχηµάτων επί
του Αράχθου ποταµού στην περιοχή του Μετσόβου

45.501,06

1.404,25

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

243.999,23

 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε

την 2η Τροποποίηση του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη σχετική αριθµ.
18/84/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, στη βάση της λογικής που η
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» καταψήφισε και την κατάρτιση του εν λόγω
Προγράµµατος, δεδοµένου ότι οι τροποποιήσεις διέπονται από την ίδια λογική που έχει η
Περιφερειακή Αρχή για την ανάπτυξη.
.........................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 30ο
Έγκριση Γ’ τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου
«Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας
Ηπείρου έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση
∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση
60.000,00 €.
7. Την αριθµ. 20/526/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η κατανοµή των πιστώσεων του έργου του
Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011,

µε τίτλο «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε
προϋπολογισµό και πίστωση € 60.000,00 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε
εργασίες συντήρησης των ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου,
για το έτος 2011, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Την αριθµ. 22/613/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η Α’ τροποποίηση της κατανοµής των πιστώσεων του
έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου
έτους 2011, µε τίτλο «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας
Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση € 60.000,00 η οποία είχε εγκριθεί µε την
αριθµ. 20/526/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και διαµορφώθηκε
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην απόφαση.
9. Την αριθµ. 27/795/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η Β’ τροποποίηση της κατανοµής των πιστώσεων του
έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου
έτους 2011, µε τίτλο «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας
Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και πίστωση € 60.000,00 η οποία είχε εγκριθεί µε την
αριθµ. 20/526/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τροποποιήθηκε µε την
όµοια, αριθµ. 22/613/04-08-2011 απόφαση και διαµορφώθηκε όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην απόφαση.
10.

Την αριθµ. 18/84/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
έγκρισης της Α’ Τροποποίησης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε την οποία διαµορφώθηκε ο
προϋπολογισµός και η πίστωση του έργου «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων
Περιφέρειας Ηπείρου» στο ποσό των 80.000,00 €.

11.

Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 89409/9332/06-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο
µε αρ. πρωτ. 89503/3376/07-12-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την
οποία εισηγείται την Γ΄ τροποποίηση της κατανοµής του προϋπολογισµού του έργου
των Κ.ΑΠ για την συντήρηση ∆ιοικητηρίου και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου,
ποσού € 80.000,00 βάσει της σχετικής αριθµ. 18/84/30-11-2011 απόφασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, σύµφωνα µε τον συνηµµένο στην εισήγηση
πίνακα.

12.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1060/13-12-2011)

Εγκρίνει τη Γ’ τροποποίηση της κατανοµής των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, µε τίτλο
«Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό και
πίστωση € 80.000,00 (όπως διαµορφώθηκε µε την αριθµ. 18/84/30-11-2011 απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου), η οποία είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 20/526/19-07-2011
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τροποποιήθηκε µε τις όµοιες, αριθµ. 22/613/0408-2011 και 27/795/04-10-2011 αποφάσεις, και πλέον διαµορφώνεται όπως αναλυτικά στον
κατωτέρω πίνακα αναφέρεται (συνολική δαπάνη € 80.000,00), για την κάλυψη δαπανών
που αφορούν σε εργασίες συντήρησης των ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων της
Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2011, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και
ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής:
Α. Όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται:
α/α

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ETOYΣ 2011

∆ΑΠΑΝΗ

1

Προµήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων

1.000,00

2

Προµήθεια θερµαντικών σωµάτων και κλιµατιστικών

5.000,00

3

Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού

9.000,00

4

Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για την συντήρηση κτιρίων της
Περιφέρειας Ηπείρου (πόµολα, πόρτες κ.λ.π)

4.000,00

5.

Προµήθεια περσίδων πλαστικών δαπέδων και δαπέδων τύπου laminat

8.500,00

6.

Προµήθεια πινακίδων για την ∆/νση Μεταφορών Π.Η

1.700,00
ΣΥΝΟΛΟ

29.200,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011

2.

∆ιάφορες οικοδοµικές εργασίες( επισκευή ορθοµαρµαρώσεων,
µικροεπισκευές στεγών, µάρµαρα, γυψοσανίδες κ.λ.π)
Καθαρισµός εξωτερικής λιθοδοµής ∆ιοικητηρίου

3.

Ανακαίνιση χρωµατισµών λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου

4.

Ανακαίνιση χρωµατισµών ∆ιοικητηρίου

1.

7.500,00
0
0
7.000,00

6.

Επισκευή και συντήρηση δικτύων η-µ εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση,
ηλεκτρικά, θέρµανση ,κλιµατισµός )
Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου

7.

Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος 2011 και πιστοποίηση

8

Επισκευή και συντήρηση λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

39.700,00

5.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.200,00
4.000,00
2.500,00

68.900,00

Β. ∆απάνη συνολικού ποσού € 11.100,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια επίπλων για τη ∆/νση
Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων και την αίθουσα του Περιφερειακού
Συµβουλίου και για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των ανωτέρω Υπηρεσίας στις νέες
εγκαταστάσεις.

 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι
καταψήφισε την Τροποποίηση του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου, στη
σχετική αριθµ. 18/84/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, στη βάση
της λογικής που η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» καταψήφισε και την
κατάρτιση του εν λόγω Προγράµµατος, δεδοµένου ότι οι τροποποιήσεις διέπονται από
την ίδια λογική που έχει η Περιφερειακή Αρχή για την ανάπτυξη.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 34ο
Παροχή εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων και τα Νοµικά τους Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα Ιδρύµατά τους ώστε να προβούν στην προµήθεια τροφίµων,
λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, κατά περίπτωση, ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., µε δικές του διαδικασίες για το έτος 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.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
89294/6624/06-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89318/3368/06-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία κοινοποιεί το πρακτικό της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, µε το οποίο
γνωµοδοτεί για την παροχή εξουσιοδότησης για την ανάδειξη, από τους ίδιους,
προµηθευτή – χορηγητή τροφίµων, πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών
παντοπωλείου και εισηγείται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση σε όλους τους Ο.Τ.Α. και τα
Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα ιδρύµατά τους, που θα καταθέσουν

σχετικά αιτήµατα στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας
Ηπείρου και εφόσον επικαλούνται σχετική δυνατότητα, ώστε να προβούν στην
προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών,
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για το έτος 2012.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1064/13-12-2011)
Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης σε όλους τους Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Ιωαννίνων, τα Νοµικά
τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα ιδρύµατά τους, που θα καταθέσουν σχετικά αιτήµατα
στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και εφόσον
επικαλούνται σχετική δυνατότητα, για την ανάδειξη µε δικές τους διαδικασίες, προµηθευτών –
χορηγητών τροφίµων, πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου, για την
κάλυψη των αναγκών τους για το έτος 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και
βάσει του από 05-12-2011 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών
και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης Π.Ε. Ιωαννίνων, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί
οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ.
90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 35ο
Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, για το έτος 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 αριθµ. 30/903/11-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε
µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την
ασφαλιστική κάλυψη για το έτος 2012, των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων και οχηµάτων των
Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια της
διοικητικής µεταρρύθµισης του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), προϋπολογισµού €
37.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού έτους 2012
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).
7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89270/6619/06-

12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89320/3369/06-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, για την
ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και οχηµάτων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας
Ηπείρου και εισηγείται την κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισµού
Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό:
«Η επιτροπή, µέχρι και ώρα 10.00 π.µ., δέχτηκε τη µοναδική προσφορά που κατατέθηκε,
αυτή της Ανώνυµης Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, την οποία
αντιπροσωπεύει στα Ιωάννινα, η Ντούσκου ∆έσποινα, παρόλο που υπήρξε δηµοσιότητα του
διαγωνισµού, µε σχετική δηµοσίευση της περίληψής του σε µια τοπική εφηµερίδα (ΠΡΩΙΝΑ
ΝΕΑ), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr), καθώς και
ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, η επιτροπή αποφάσισε να αποσφραγίσει την µοναδική
προσφορά που κατατέθηκε.
Από τον έλεγχο της προσφοράς βρέθηκε ότι η παραπάνω εταιρεία προσκόµισε τα
απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την διακήρυξη.
Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας,
από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η τιµή για το σύνολο των οχηµάτων, στην τρέχουσα για κάθε
αυτοκίνητο και µηχάνηµα κατηγορία bonus, είναι συµφέρουσα, αφού βρίσκεται πιο κάτω από τα
όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης.
Επίσης επισηµάνθηκε από την Επιτροπή, ότι η εν λόγω εταιρεία προσφέρει δωρεάν και
χωρίς κόστος την ασφάλιση του ταχύπλοου φουσκωτού σκάφους της Περιφέρειας Ηπείρου, µε
την επωνυµία «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» και ασφαλιζόµενα κεφάλαια τα οριζόµενα από το Νόµο, όπως
επισυνάπτεται στην οικονοµική προσφορά της, µε αποτέλεσµα να υπάρξει και ανάλογη µείωση
της ετήσιας ασφάλισής τους.
∆εν παραλείπουµε να σηµειώσουµε ότι, συγκριτικά µε τα προηγούµενα έτη, η παρούσα
οικονοµική προσφορά, σε συνάρτηση και µε τον αριθµό των ασφαλιζόµενων αυτοκινήτων,
θεωρείται οικονοµικά συµφέρουσα.
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην
παραπάνω εταιρεία και στην τιµή των 35.000,00 €, για το σύνολο των οχηµάτων, όπως αυτά
αναγράφονται στο Παράρτηµα Α΄ της υπ΄ αριθµ. 84390/6209/21-11-2011 σχετικής
∆ιακήρυξης.».
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σχετικά µε τη µη
συµµετοχή µειοδοτών στο διαγωνισµό και επειδή τέθηκε από τα µέλη το θέµα της επαρκούς ή
όχι ενηµέρωσης των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τόνισε
ότι η Υπηρεσία προέβη σε όλες τις απαραίτητες και νόµιµες ενέργειες για τη δηµοσιότητα του
διαγωνισµού, δεδοµένου ότι η περίληψή του δηµοσιεύθηκε σε µια τοπική εφηµερίδα (ΠΡΩΙΝΑ
ΝΕΑ), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδίκτυο (www.php.gov.gr) και
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1065/13-12-2011)
−

Εγκρίνει το από 05-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού για την ασφαλιστική κάλυψη για το έτος 2012, των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων
και οχηµάτων των Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια
Ηπείρου, στα πλαίσια της διοικητικής µεταρρύθµισης του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης), προϋπολογισµού € 37.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0899
του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων)
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αποφάσισε οµόφωνα για τους λόγους
που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, να κάνει αποδεκτή την προσφορά του µοναδικού
υποψηφίου αναδόχου, ήτοι της «Ανώνυµης Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας ΝΕΟΣ
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», την οποία αντιπροσωπεύει στα Ιωάννινα, η ∆έσποινα Ντούσκου, της οποίας ο
φάκελος δικαιολογητικών ήταν πλήρης, η δε οικονοµική της προσφορά είναι συµφέρουσα,
αφού βρίσκεται πιο κάτω από τα όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης, ενώ επιπλέον
προσφέρει δωρεάν και χωρίς κόστος την ασφάλιση του ταχύπλοου φουσκωτού σκάφους της
Περιφέρειας Ηπείρου.

−

Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ασφαλιστική
κάλυψη για το έτος 2012, των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων και οχηµάτων των
Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια της
διοικητικής µεταρρύθµισης του Ν. 3852/2010, στην εταιρεία «Ανώνυµη Ελληνική Ασφαλιστική
Εταιρεία ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», την οποία αντιπροσωπεύει στα Ιωάννινα, η ∆έσποινα Ντούσκου,
η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά, η δε οικονοµική της
προσφορά, ποσού € 35.000,00 για το σύνολο των οχηµάτων, όπως αυτά αναγράφονται στο
Παράρτηµα Α΄ της υπ΄ αριθµ. 84390/6209/21-11-2011 σχετικής ∆ιακήρυξης, είναι
συµφέρουσα.

−

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω εταιρεία για την ασφαλιστική κάλυψη για το
έτος 2012, των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων και οχηµάτων των Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α –
∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα πλαίσια της διοικητικής
µεταρρύθµισης του Ν. 3852/2010 µε ποσό προσφοράς € 35.000,00 για το σύνολο των
οχηµάτων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού έτους 2012
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).



Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι ψηφίζουν
ΛΕΥΚΟ, για τους εξής λόγους: «Θεωρούµε ότι δεν υπήρξε επαρκής ενηµέρωση όλων των
ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και για το λόγο αυτό δεν
υπήρξε και συµµετοχή στο διαγωνισµό. Θα ήταν σωστό να είχε σταλεί σε όλες τις ασφαλιστικές
εταιρείες και τους ασφαλιστές που δραστηριοποιούνται στο νοµό, η περίληψη της διακήρυξης
του διαγωνισµού, ώστε να επιτευχθεί όσο δυνατό µεγαλύτερη συµµετοχή και καλύτερα
αποτελέσµατα όσον αφορά στις οικονοµικές προσφορές. Καταθέτουµε επίσης το αίτηµα να
ενηµερωθεί η Οικονοµική Επιτροπή από την αρµόδια Υπηρεσία, για τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε για την ασφαλιστική κάλυψη των οχηµάτων για το έτος 2011, αν δηλαδή
διενεργήθηκε διαγωνισµός ή όχι, πόσοι µετείχαν, σε ποια εταιρεία κατακυρώθηκε κλπ, και
επιπλέον εάν έχει πληρωθεί η δαπάνη για τα προηγούµενα ασφάλιστρα».



Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι στον
διαγωνισµό που διενεργήθηκε δεν υπήρξε ανταγωνισµός, δεδοµένου ότι µόνο µια εταιρεία
κατέθεσε προσφορά και σηµείωσε ότι εάν υπήρχε µεγαλύτερη και πληρέστερη ενηµέρωση για
τη διενέργειά του, θα είχαµε πιο πολλές προσφορές και καλύτερα αποτελέσµατα.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,

Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 36ο
Έγκριση µετακίνησης της Ειρήνης Τριάρχη, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, από 14 έως 16-12-2011 στην Αθήνα, για
τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο της «Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.»
σχετικά µε την «∆ιαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων & έργων από την
Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» 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 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89314/2641/06-12-2011
έγγραφο και την από 12-12-2011 Ορθή Επανάληψή του, συνηµµένα µε αρ. πρωτ.
89378/3370/06-12-2011 και 91437/3470/12-12-2011 αντίστοιχα, στον φάκελο 12/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Ειρήνης Τριάρχη,
στην Αθήνα την 13-12-2011 και επιστροφής της την 16-12-2011 και τις σχετικές δαπάνες,
για τη συµµετοχή της: Α) στις γραπτές εξετάσεις που διοργανώνει η Γενική ∆/νση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
στις 14-12-2011, για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών του

Επενδυτικού Νόµου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) και Β) σε επιµορφωτικό σεµινάριο της
«Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.», σχετικά µε την «∆ιαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων & έργων από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ» στις 15-12-2011 και 16-122011.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1066/13-12-2011)
Εγκρίνει τη µετακίνηση της Ειρήνης Τριάρχη, υπαλλήλου ∆/νσης Αναπτυξιακού
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, την 13-12-2011 µε επιστροφή την
16-12-2011, για τη συµµετοχή της:
Α) στις γραπτές εξετάσεις που διοργανώνει η Γενική ∆/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 14-12-2011, για εγγραφή στο
Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόµου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) και
Β) σε επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώνει η «Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.», σχετικά
µε την «∆ιαχείριση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων & έργων από την Ε.Ε. στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ» στις 15-12-2011 και 16-12-2011.
Εγκρίνει τις δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης της ανωτέρω
υπαλλήλου και συµµετοχής στο σεµινάριο, ήτοι: ποσό 350,00 € για την κάλυψη του
δικαιώµατος συµµετοχής στο εν λόγω σεµινάριο και ποσό 273,03 € για τα οδοιπορικά έξοδα,
σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 (για τα έξοδα µετακίνησης) και ΚΑΕ
0882 (για τα έξοδα συµµετοχής στο σεµινάριο), του προϋπολογισµού της Περιφέρειας
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων).
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, εκφράζοντας
τη διαφωνία τους στη συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια που
διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρείες, για τα οποία απαιτείται η πληρωµή δικαιώµατος
συµµετοχής, µε δεδοµένο ότι παρόµοια επιµορφωτικά σεµινάρια διοργανώνουν το ΕΚ∆∆
και το ΙΝΕΠ.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του
στη συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια που διοργανώνουν
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς
τη διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 37ο
Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του
ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου
Γεωργίου Φάκου Ε∆Ε, µέχρι την 30-03-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 83000/8570/25-11-2011 έγγραφο,
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90748/3442/09-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),
µε συνηµµένη την από 10-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την
οποία ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι
30-03-2012, επειδή ο επικείµενος χειµώνας καθιστά µη δυνατή την εκτέλεση εργασιών
σκυροδέτησης στη θέση Α. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης,
δεδοµένου, ότι οι εργασίες αποκατάστασης (εκσκαφές θεµελίων, σκυροδέτηση τοίχου) της

θέσης Α θα εκτελεστούν στην κοίτη του ποταµού Σαραντάπορου, όπου λόγο του
επικείµενου χειµώνα (βροχοπτώσεις) είναι πιθανή η εκδήλωση πληµµύρας, καθίσταται
αδύνατον ο ακριβής προγραµµατισµός εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1067/13-12-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού
Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου Γεωργίου Φάκου
Ε∆Ε, µέχρι την 30-03-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 38ο
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. Ο.Ε.», µέχρι την 30-07-2012.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89343/9323/09-12-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90572/3438/09-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 06-12-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι
30.07.2012, δηλώνοντας ότι οι εργασίες δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω µη
ύπαρξης χρηµατοδότησης και ακατάλληλων καιρικών συνθηκών. Η Υπηρεσία επειδή
διανύουµε χειµώνα και η φύση των υπολειπόµενων εργασιών είναι τέτοια που δεν

επιτρέπει την εκτέλεσή τους σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, για το λόγο αυτό προτείνειε
παράταση του έργου µέχρι τις 30.07.2012
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1068/13-12-2011)
Εγκρίνει τη χορήγηση 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. Ο.Ε.», µέχρι την 30-07-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, µε το
σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η
έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που
εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις
των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε
πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά.
Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για την
κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση
έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄
επέκταση πλέον της Περιφέρειας.
......................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.


ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

5. Κατέρης Ιωάννης,
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

6. Ιωάννου Αθηνά,
7. Κασσής Μιχαήλ,
8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 40ο
Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ∆.∆.
Κορώνης του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών.
6. Την αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
της Β’ Τροποποίησης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας, µε την οποία εγκρίθηκε
η εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ∆.∆. Κορώνης του ∆ήµου
Πάργας», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 89021/3975/05-12-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90574/3439/09-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη

δηµοπράτησης του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισµού και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε
τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για
τον πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική
εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
(www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1070/13-12-2011)
Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-0810) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε.
Πρέβεζας έτους 2011, «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ∆.∆. Κορώνης του ∆ήµου
Πάργας», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 89021/3975/05-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα
λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του
θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά
τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.
Επεσήµαναν επίσης τα εξής: «Η αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου είναι δεδοµένη, αλλά
οφείλουµε να επισηµάνουµε την προαπαιτούµενη συνεργασία της Περιφέρειας µε τους
∆ήµους και τους άλλους Φορείς για το συγκεκριµένο έργο. Ο συντονισµός αυτός θα
βοηθούσε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, πράγµα που πιστεύουµε ότι πρέπει να είναι
στόχος όλων µας».
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 41ο
Κατάρτιση της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών
τευχών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση παρόδων των επαρχιακών οδών υπ'
αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’).
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών.
6. Την αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
της Β’ Τροποποίησης του Προγράµµατος Βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης
του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου
«Βελτίωση παρόδων των επαρχιακών οδών υπ' αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 89363/3999/06-12-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90578/3440/09-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη

δηµοπράτησης του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισµού και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών.
8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική
εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
(www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1071/13-12-2011)
Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-0810) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, συντήρησης
και
αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, «Βελτίωση παρόδων των
επαρχιακών οδών υπ' αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 30.000,00
µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 89363/3999/06-12-2011
εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν,
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.
 Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι
διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του
θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά
τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 42ο
Έγκριση δαπάνης σε εκτέλεση της αριθµ. 48/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου
Ιωαννίνων.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του 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 Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 89553/989/07-12-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89612/3377/07-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Μετά την κοινοποίηση της υπ’
αριθµ 48/2011 τελεσιδίκου αποφάσεως του Εφετείου Ιωαννίνων, µε την οποία έγινε εν
µέρει δεκτή η από 16-5-2007 έφεση µας και επιδικάσθηκε εις βάρος µας το ποσό των
5.000 ευρώ, νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής (9-1-2004), παρακαλούµε να
προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού δεδοµένου
ότι, η άσκηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας δεν είναι επιτρεπτή
(άρθρο 53 παρ. 4 Π.∆ 18/1989). Η υπόθεση εισήχθη ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων µε την από 2-11-2001 αγωγή της ενάγουσας ( Quarg Ioanna )
µε την οποία ζητούσε να της καταβληθεί ως αποζηµίωση για παράνοµη παράλειψη της
Ν.Α.Ι (µη έκδοση άδειας Φροντιστηρίου) το ποσό των 276.155, 54 ευρώ. Επί της ως άνω
αγωγής εξεδόθη η υπ΄ αριθµ 577/2006 απόφαση και της επιδίκασε το ποσό των

65.678,65 ευρώ. Κατά αυτής άσκησε έφεση η Ν.Α.Ι και αντέφεση η ενάγουσα επί των
οποίων εξεδόθη η ως άνω απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων (48/2011) επιδικάζοντας εις
βάρος µας το ποσό των 5.000 ευρώ ως χρηµατική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που
υπέστη η ενάγουσα».
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1072/13-12-2011)
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 5.000,00 νοµιµοτόκως από την επίδοση της αγωγής (09-012004), σε εκτέλεση της αριθµ. 48/2011 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων, µε
την οποία έγινε εν µέρει δεκτή η από 16-05-2007 έφεση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ιωαννίνων κατά της Ioanna Quarg και της αριθµ. 577/2006 απόφασης του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και επιδικάσθηκε εις βάρος της Ν.Α. Ιωαννίνων το ανωτέρω ποσό
και δεδοµένου ότι η άσκηση αναιρέσεως ενώπιον του Συµβουλίου Επικρατείας δεν είναι
επιτρεπτή (άρθρο 53 παρ. 4 Π.∆ 18/1989).
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0892 του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ως καθολικής διαδόχου της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.
......................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση δαπανών για δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθµ. 11/38/01-06-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2011 µε τίτλο
«Τουριστική προβολή Περιφέρειας Ηπείρου», που περιλαµβάνει το σχέδιο
βραχυπρόθεσµων δράσεων τουριστικής προβολής της Ηπείρου, συνολικού
προϋπολογισµού € 287.943,00 και θα εκτελεσθεί µε µέριµνα και ευθύνη του Τµήµατος
Τουρισµού της ∆/νσης δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού της
Περιφέρειας Ηπείρου.
7. Την αριθµ. 15/378/09-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε κατανοµή ποσού € 43.551,30 σε βάρος των πιστώσεων του έργου του
Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου «Τουριστική προβολή Περιφέρειας
Ηπείρου» (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779) για την υλοποίηση δράσεων άµεσης προτεραιότητας του
σχεδίου βραχυπρόθεσµων δράσεων τουριστικής προβολής της Ηπείρου.

8. Την αριθµ. 18/79/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την
οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση της ανωτέρω, αριθµ. 11/38/01-06-2011 απόφασής του,
για την υλοποίηση σχεδίου βραχυπρόθεσµων δράσεων τουριστικής προβολής της
Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισµού δαπανών 287.943,00 €.
9. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης –
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 90527/815/09-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 90839/3445/09-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου µε την µε αριθ.18/79/30-11-2011
απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση της µε αριθ.11/38/1-6-2011 απόφασής του, για
την υλοποίηση σχεδίου βραχυπρόθεσµων δράσεων τουριστικής προβολής της Ηπείρου,
συνολικού προϋπολογισµού δαπανών 287.943,00 €. Η Υπηρεσία εισηγείται την
κατανοµή συνολικού ποσού 51.352,50 €, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071
Κ.Α.Ε.9779 (Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου) έτους 2011, για την
υλοποίηση δράσεων άµεσης προτεραιότητας του παραπάνω σχεδίου όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην εισήγηση, για: Α) διαφήµιση σε τηλεοπτικούς σταθµούς και Β)
δηµιουργία διαφηµιστικών εντύπων.
10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου
και Μιχαήλ Κασσής, τοποθετήθηκαν ως εξής: «Παρότι διαφωνήσαµε στην αρχική
εισαγωγή του θέµατος, τόσο στο Περιφερειακό Συµβούλιο, κατά τη συζήτηση της αριθµ.
11/38/1-6-2011 απόφασης, όσο και στην Οικονοµική Επιτροπή κατά τη συζήτηση της
σχετικής αριθµ. 15/378/09-06-2011 απόφασης, συµφωνούµε σήµερα για την έγκριση των
δαπανών για την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της Ηπείρου, σύµφωνα µε
το σκεπτικό που κατέθεσε η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», κατά τη λήψη της
αριθµ. 18/79/30-11-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου ψήφισε θετικά
“…….δηλώνοντας ότι δίνουν θετική ψήφο στις προτάσεις, θεωρώντας τον τουρισµό ως
ένα από τα µεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει η Περιφέρεια και δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα και την ώθηση στην Περιφέρεια να προχωρήσει. Και µπορεί να µην έχουν
ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασµό τουρισµού όλες οι προτάσεις που εκείνοι έχουν ως
παράταξη, αλλά σεβόµενοι την αγωνία τους και θεωρώντας ότι µια καλή αρχή έχει γίνει
και για να µην κατηγορηθούν ότι ως παράταξη εµποδίζουν το έργο της Περιφερειακής
Αρχής σε αυτό τον σηµαντικό για την οικονοµία του τόπου τοµέα, στηρίζουν την
συγκεκριµένη προσπάθεια, έστω και αν κάποιες δράσεις είναι αποσπασµατικές και δεν
έχουν και µεγάλο ορίζοντα”».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1073/13-12-2011)
Εγκρίνει την κατανοµή συνολικού ποσού € 51.352,50 σε βάρος των πιστώσεων του έργου
του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου «Τουριστική προβολή Περιφέρειας
Ηπείρου» (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779) για την υλοποίηση δράσεων άµεσης προτεραιότητας του
σχεδίου βραχυπρόθεσµων δράσεων τουριστικής προβολής της Ηπείρου, που εγκρίθηκε µε
την αριθµ. 18/79/30-11-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, µε µέριµνα και ευθύνη του Τµήµατος
Τουρισµού της ∆/νσης δια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού της
Περιφέρειας Ηπείρου:
Α) ∆ιαφήµιση σε τηλεοπτικούς σταθµούς
Α/Α

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ

1

ΕΤ 3 (Θεσσαλονίκη)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
150 προβολές σποτ 40 SEC
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ (€)
ΜΕ ΦΠΑ
18.450,00
18.450,00

Για τις προβολές θα χρησιµοποιηθεί το χειµερινό σποτ που δηµιούργησε το WEST
CHANNEL.

Β) ∆ηµιουργία διαφηµιστικών εντύπων
Α/Α
1

2

3

ΕΝΤΥΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ

Θεµατικός χάρτης της Περιφέρειας
Ηπείρου (µε ανάδοχο τον Σπυρίδωνα
Βαγγελάκη, γραφίστα)
Έκδοση χάρτη της Π.Ε. Ιωαννίνων –
επανέκδοση του χάρτη Ν. Ιωαννίνων
(µε ανάδοχο την εταιρεία «Ε.
Θεοδωρίδου – Α. Θεοδωρίδης & ΣΙΑ
Ε.Ε.»)
Επανέκδοση φυλλαδίου «Ν.
Ιωαννίνων: Η οµορφιά Αρχίζει και
τελειώνει εδΩ» (µε ανάδοχο την
εταιρεία «ΝΕΧΤ COM A.E.»)

ΠΟΣΟ (€)
ΜΕ ΦΠΑ

30.000 τεµάχια στα ελληνικά, αγγλικά,
γερµανικά και ισραηλιτικά

12.915,00

8.000 τεµάχια στα ελληνικά

11.685,00

2.500 τεµάχια στα ελληνικά

8.302,50

ΣΥΝΟΛΟ

32.902,50

 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι έχει
άλλη αντίληψη για τον τουρισµό, όπως εκφράσθηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο, κατά
τη σχετική συζήτηση της αριθµ. 18/79/30-11-2011 απόφασης, από την παράταξη
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία ψήφισε αρνητικά «… έχοντας διαφορετική
φιλοσοφία για τον τουρισµό και θεωρώντας τον κοινωνικό αγαθό. Εάν η οποιαδήποτε
ενέργεια γινόταν στη βάση αυτής της λογικής, δεν θα είχαν καµία διαφωνία. Αλλά επειδή
κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει και ο τουρισµός ως κοινωνικό αγαθό, όλο και πιο πολύ γίνεται
«όνειρο θερινής νυκτός» για τους εργαζόµενους, δεν µπήκαν καθόλου στη διαδικασία
αξιολόγησης της οποιασδήποτε πρότασης – δράσης».
.........................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 44ο
Έγκριση µετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος
Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας
Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη
από 12-12-2011 έως 16-12-2011 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 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 Προϋπολογισµού και Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε
το αριθµ. πρωτ. 90317/6687/08-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.
90843/3446/09-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται
την έγκριση µετακίνησης της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος
Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας
Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) και θα διεξαχθεί στη
Θεσσαλονίκη από 12-12-2011 έως 16-12-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή,
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 90317/6687/08-122011 εισήγησης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η
προηγούµενη Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 08-12-2011.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1074/13-12-2011)
A. Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αθανασίας Πάκου, υπαλλήλου του Τµήµατος
Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας
Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο µε τίτλο «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ» που διοργανώνει το Εθνικό
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) και θα διεξαχθεί στη
Θεσσαλονίκη από 12-12-2011 έως 16-12-2011.
B. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 70,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης
της ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΚΑΕ 0711 και ΕΦ 072.

...................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Παλαιοχώρι Συρράκου – Μιχαλίτσι –
Γέφυρα Γκόγκου – Νοµός Άρτας», αναδόχου εταιρείας «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ».
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 88208/9162/09-12-2011
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91062/3455/12-12-2011 στον φάκελο 13/2011
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις
της ΣΑΕ 440 (Πρόγραµµα Βόρειας Πίνδου) µε αρχικό προϋπολογισµό 3.500.000,00 €.
Συντάχθηκε ο παρών 3ος Α.Π.Ε. που είναι τακτοποιητικός, επειδή δεν παρουσιάζει
διαφοροποίηση της δαπάνης όσον αφορά στην εκτέλεση εργασιών σε σχέση µε τον 2ο
ΑΠΕ, αλλά αυξάνεται το ποσό της προβλεπόµενης δαπάνης για αναθεώρηση κατά €
171.673,70 και η δαπάνη για τον ΦΠΑ κατά € 41.715,86 για την αρχική σύµβαση και
κατά € 2.296,38 για την 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση. ο παρών 3ος Α.Π.Ε. περιλαµβάνει

αυξοµειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές περιλαµβάνονται στο
Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής που εγκρίθηκε µε την αριθµ.
76250/7486/24-10-2011 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. Στον παρόντα ΑΠΕ
τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου για τη χρήση των επί «έλασσον
δαπανών», όπως αυτή ισχύει µετά την Εγκύκλιο Ε.36 του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Η Υπηρεσία
εισηγείται τη έγκριση του 3ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκρισή του, µε την αριθµ. 9/227/24-112011 Πράξη του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1076/13-12-2011)
Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε.
Ιωαννίνων του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Παλαιοχώρι
Συρράκου – Μιχαλίτσι – Γέφυρα Γκόγκου – Νοµός Άρτας», αναδόχου εταιρείας
«ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ», όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων,
συνολικής δαπάνης € 2.504.985,71 µε ΦΠΑ, ήτοι µε αύξηση του εγκεκριµένου αντικειµένου
που ήταν 2.290.415,23 µε ΦΠΑ, κατά € 214.570,48 µε ΦΠΑ, που οφείλεται αποκλειστικά και
µόνο στην αναθεώρηση τιµών και στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23%, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3481/2006 και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Ιωαννίνων, µε την αριθµ. 9/227/24-11-2011 (Θέµα 24ο)
Πράξη του.
 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εκτός και αν
προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο
Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.
90861/3115/09-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 90882/3448/09-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την
προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και την επισκευή για τα µηχανήµατα και οχήµατα
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για
κάθε όχηµα.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1077/13-12-2011)
Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και εργασίες
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας

Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων
του Φορέα 073, ΚΑΕ 1329 & 0869 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων):
ΑΡΙΘ.ΜΗΧΟΧΗΜ.

ΕΙ∆ΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1

5226

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΜΑΣΟΝ

2

5205

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

3

7353

ΛΕΩΦΟΡ.

4

5213

5

Α/Α

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Κ.Α.Ε.

711,00

869

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

50,00

869

4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/70/15

380,00

869

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 13/22,5 ΤΕΜ 2

740,00

869

5201

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/75/16ΤΕΜ 4

480,00

869

6

5205

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 17,5/25 2 ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ

2.780,00

869

7

113268

ΤΣΑΠΑ

ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ Υ∆ΡΑΥΛ

1.900,00

1329

8

9492

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ -

150,00

869

9

7353

ΛΕΩΦΟΡ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ -ΚΑ∆ΕΝΕΣ

150,00

869

10

6668

ΛΕΩΦΟΡ.

ΠΟΛ/ΣΤΗΣ-ΜΠΟΥΖΙ14

140,00

869

11

9221

ΤΖΙΠ

ΛΑ∆ΙΑ-ΦΙΛΤΡΑ

140,00

869

12

5164

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΤΡΟΜΠΑ ΠΕΤΡ-ΦΙΛΤΡΑ

460,00

1329

13

5464

ΦΟΡΤΗΓΟ

Ε∆ΡΑΝΑ-ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ

350,00

1329

14

5211

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

∆ΥΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ12,5/8018

1.350,00

1329

15

5191

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ

ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ -

1.950,00

1329

16

93717

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

1.900,00

869

17

5208

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ

800,00

869

18

5165

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-ΛΕΠΙ∆Α
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣΑΚΡΟΛΕΠΙ∆Α-ΠΥΡΟΙ-ΜΑΧΑΙΡΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΞΟΥ∆ΑΑΥΤ/ΤΟΣ ∆ΥΝΑΜΟΥ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

1.950,00

1329

19

9106

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

490,00
16.871,00

1329

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4
ΣΥΝΟΛΟ



Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και
σε προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε την προµήθεια ανταλλακτικών για τις
ανάγκες του µηχανικού εξοπλισµού των Περιφερειακών Ενοτήτων και επανέλαβαν το
αίτηµά τους, στο τέλος του έτους 2011, να γίνει υπολογισµός του κόστους λειτουργίας
και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους
– οφέλους δαπάνης και παρεχόµενων υπηρεσιών.



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

∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη
για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και µέτρων.
................................................................................................................................................
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών δειγµατοληψίας φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
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 Ποιοτικού και Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.
3998/08-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91132/3461/12-12-2011 στον φάκελο
13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την κάλυψη
των αναγκών δειγµατοληψίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο στην εισήγηση, αριθµ. 96549/10.5.2011 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1078/13-12-2011)
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00, για την κάλυψη των αναγκών δειγµατοληψίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων

του Φορέα 291 και ΚΑΕ 5244 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,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο
Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά δειγµάτων πατάτας για το Πρόγραµµα
Επισκοπήσεων του Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}.
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω

στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 91161/6750/12-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο
µε αρ. πρωτ. 91192/3462/12-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την µεταφορά για λογαριασµό του τµήµατος
φυτοπροστασίας του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας 25 σάκων µε δείγµατα πατάτας για το πρόγραµµα επισκοπήσεων ήτοι 1.000 €
µε το ΦΠΑ, µε µέριµνα του τµήµατος διοικητικής µέριµνας της ∆/νσης Οικονοµικού σε
συνεργασία µε την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1079/13-12-2011)
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 µε ΦΠΑ, για την µεταφορά, µε µέριµνα του Τµήµατος
∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, είκοσι πέντε (25) σάκων µε
δείγµατα πατάτας, για το Πρόγραµµα Επισκοπήσεων του Τµήµατος Ποιοτικού &
Φυτοϋγιειονοµικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 291 και ΚΑΕ 5244 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,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο
Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση της
Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα,
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 90404/995/09-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 91255/3464/12-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία
εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση πολιτιστικού
χαρακτήρα, που θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα στις 11 ∆εκεµβρίου 2011, µε
πρωτοβουλία της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου και του Περιοδικού
Ηπειρωτικά Γράµµατα, στην αίθουσα Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος της Ζωσιµαίας
Παιδαγωγικής Ακαδηµίας. Η εκδήλωση έχει ως θέµα: «Σήµατα κοινωνικοπολιτικής
οµολογίας, Παπαδιαµάντης-Ελύτης» µε αφορµή τα 100 χρόνια από το θάνατο του πρώτου
και από τη γέννηση του δεύτερου. Παράλληλα θα υπάρξει εκτενής αναφορά στα έργα και
των δύο µε οµιλίες διακεκριµένων καθηγητών πανεπιστηµίου, συγγραφέων και φιλολόγων
καθηγητών, καθώς και θεατρικό αναλόγιο. Με τη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις αυτές,

που αποτελούν απότιση φόρου τιµής στο πρόσωπο των δύο µεγάλων της Τέχνης, η
Περιφέρεια Ηπείρου συντελεί στην ανάδειξη και προβολή της ιστορίας της λογοτεχνίας και
της ποίησης στους κατοίκους της Περιφέρειάς µας, προβάλλει και βοηθά στις
πρωτοβουλίες πολιτιστικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων και προάγει την
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής µας και κρίνει απαραίτητη
τη συµµετοχή της. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 500 € πλέον
ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει ενοικίαση της
αίθουσας, έκδοση έντυπου υλικού κ.α.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Σηµειώνεται ότι το Θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην πρώτη
συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 90404/995/09-12-2011
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη
Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 08-12-2011.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1080/13-12-2011)

−

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην εκδήλωση πολιτιστικού
χαρακτήρα, που πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία της Εταιρείας Λογοτεχνών και
Συγγραφέων Ηπείρου και του Περιοδικού Ηπειρωτικά Γράµµατα, στα Ιωάννινα την 1112-2011 µε θέµα: «Σήµατα κοινωνικοπολιτικής οµολογίας, Παπαδιαµάντης- Ελύτης» µε
αφορµή τα 100 χρόνια από το θάνατο του πρώτου και από τη γέννηση του δεύτερου.

−

Με τη συµµετοχή της στις εκδηλώσεις αυτές, που αποτελούν απότιση φόρου τιµής στο
πρόσωπο των δύο µεγάλων της Τέχνης, η Περιφέρεια Ηπείρου συντελεί στην ανάδειξη
και προβολή της ιστορίας της λογοτεχνίας και της ποίησης στους κατοίκους της
Περιφέρειάς µας, προβάλλει και βοηθά στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού χαρακτήρα των
µη κερδοσκοπικών συλλόγων και προάγει την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των
κατοίκων της περιοχής µας και κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της.

−

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της
εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει ενοικίαση της αίθουσας, έκδοση έντυπου υλικού κ.α.

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο
Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τριήµερη συνάντηση εργασίας
των Φορέων ∆ιαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών Ελλάδας και έγκριση των
αντίστοιχων δαπανών.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα,
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 90405/996/09-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ.
πρωτ. 91260/3465/12-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία
αναφέρεται ότι οι Πρόεδροι των Φορέων ∆ιαχείρισης των Προστατευόµενων Περιοχών της
Ελλάδας ανέλαβαν την πρωτοβουλία οργάνωσης µιας τριήµερης συνάντησης εργασίας
στις 9, 10 & 11 ∆εκεµβρίου 2011, στα Ιωάννινα. Στόχος της συνάντησης, που θα τελεστεί
και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου είναι η ανασκόπηση της σηµερινής
κατάστασης των Φορέων ∆ιαχείρισης της χώρας µας και κυρίως η αυριανή τους
προοπτική. Στη συνάντηση θα παραβρεθούν, εκτός από εκπροσώπους των Φορέων
∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και εκπρόσωποι από τα αρµόδια υπουργεία
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και άλλων συναρµόδιων υπουργείων,

µέλη της Επιτροπής Φύσης, εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων και διάφοροι άλλοι προσκεκληµένοι. Με δεδοµένο το γεγονός ότι στην
Ήπειρο δραστηριοποιούνται πολλοί Φορείς που ασχολούνται µε το περιβάλλον, η
Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής µας και στην ανάδειξή του, το οποίο
έχει καθορίσει, συν το χρόνο, την πολιτισµική µας ταυτότητα και ταυτόχρονα προάγει το
κοινωνικό όφελος, τότε εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων και κρίνει
απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την
κοινωνική της δραστηριότητα. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης
1.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας
Ηπείρου στη συνάντηση, που περιλαµβάνει έκδοση έντυπου υλικού, παράθεση δεξίωσης
κ.α.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Σηµειώνεται ότι το Θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, στην πρώτη
συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 90405/996/09-12-2011
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη
Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 08-12-2011.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1081/13-12-2011)

−

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην τριήµερη συνάντηση εργασίας
που πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων ∆ιαχείρισης των
Προστατευόµενων Περιοχών Ελλάδας, στις 9, 10 & 11 ∆εκεµβρίου 2011, στα Ιωάννινα,
µε στόχο την ανασκόπηση της σηµερινής κατάστασης των Φορέων ∆ιαχείρισης της
χώρας µας και κυρίως η αυριανή τους προοπτική.
Με δεδοµένο το γεγονός ότι στην Ήπειρο δραστηριοποιούνται πολλοί Φορείς που
ασχολούνται µε το περιβάλλον, η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση
που εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
µας και στην ανάδειξή του, το οποίο έχει καθορίσει, συν το χρόνο, την πολιτισµική µας
ταυτότητα και ταυτόχρονα προάγει το κοινωνικό όφελος, τότε εµπίπτει στις δαπάνες
των δηµοσίων σχέσεων και κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου είδους
εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την κοινωνική της δραστηριότητα.

−

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνάντηση εργασίας,
η οποία περιλαµβάνει έκδοση έντυπου υλικού, παράθεση δεξίωσης κ.α.
.............................................................................................................................................

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

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πλιάκος Μιχαήλ,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του γεωδαιτικού σταθµού GPS µάρκας ΤOPCON,
που χρησιµοποιεί το Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας
Ηπείρου, για τη διενέργεια «Αναδασµού Πολιτσιές Χρυσοβίτσας».
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθµ. 24/639/01-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την
έγκριση δαπανών για τη διενέργεια από το Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής
Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασιών οριοθέτησης / σήµανσης κορυφών των νέων
τεµαχίων και η υπόδειξη – επί του εδάφους – των ορίων (στους ιδιοκτήτες) για τη
διενέργεια του «Αναδασµού Πολιτσές Χρυσοβίτσας», όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια,
αριθµ. 27/797/04-10-2011 απόφαση.
7. Την εισήγηση του Τµήµατος Τοπογραφίας της ∆/νσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ.
91238/5613/12-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91262/3466/12-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε Απόφαση

Περιφερειάρχη Ηπείρου, ανατέθηκε σε υπαλλήλους της υπηρεσίας µας/Περιφέρειας
Ηπείρου, η εργασία οριοθέτησης /σήµανσης κορυφών των νέων τεµαχίων και η υπόδειξη
--επί εδάφους-- των ορίων τους (στους ιδιοκτήτες). Με την τροποποιητική απόφαση µε
αρ. 27/797/4-10-11 της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε δαπάνη
για διενέργεια του Αναδασµού Πολιτσών Χρυσοβίτσας από το τµήµα Τοπογραφίας της
Περιφέρειας Ηπείρου εκ της οποίας και µερική δαπάνη για συνδροµές για λειτουργία του
ανωτέρω µηχανήµατος. Κατά την µετάβαση για οριοθέτηση /σήµανση κορυφών των
νέων τεµαχίων (στους ιδιοκτήτες) διαπιστώθηκε σφάλµα στη λειτουργία του γεωδαιτικού
σταθµού GPS µάρκας ΤOPCON το οποίο παραχωρήθηκε στην Υπηρεσία µας από την
∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και απαιτείται επισκευή –
συντήρηση του οργάνου. Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία εισηγείται την Έγκριση
δαπάνης του ποσού των 150 € µε επιπλέον Φ.Π.Α. για την επισκευή του παραπάνω
οργάνου τοπογραφίας για την συνέχιση της εκτέλεσης του προαναφερθέντος έργου και
λοιπών εργασιών. Η συνολική δαπάνη για το κόστος Συντήρησης-Επισκευής του
ανωτέρω µηχανήµατος –γεωδαιτικού σταθµού GPS µάρκας ΤOPCON ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 150,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072/ΚΑΕ
0869 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1082/13-12-2011)
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 150,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072
ΚΑΕ 0869 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επισκευή και συντήρηση
του γεωδαιτικού σταθµού GPS µάρκας ΤOPCON, το οποίο παραχωρήθηκε από την ∆/νση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στο Τµήµα Τοπογραφίας της ∆/νσης
Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη διενέργεια του «Αναδασµού Πολιτσιές
Χρυσοβίτσας».
............................................................................................................................................
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,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο
Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-11-2011 δηµοπρασίας
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο
«Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004,
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00,
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆.
186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών.
6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
κατάρτισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου
«Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ.
7. Την αριθµ. 26/744/22-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής

δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ.
63522/2807/12-09-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Πρέβεζας.
8. Την αριθµ. 30/912/11-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Ηπείρου, µε την οποία ορίσθηκε η 29η Νοεµβρίου 2011, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή η διενεργηθείσα την 01-112011 ανοιχτή δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς.
9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ.
πρωτ. 91113/4078/12-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91282/3467/12-122011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 29-112011 Πρακτικό της Επιτροπής του ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του
παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές που
κατατέθηκαν και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης η τεχνική εταιρεία «Γεράσιµος
Μπέλλος & Σία Ε.Ε.», µε έκπτωση 7% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού της
µελέτης, δηλαδή ποσό προσφοράς 148.800,00 € µε Φ.Π.Α, και η Υπηρεσία εισηγείται την
έγκρισή του.
10.

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1084/13-12-2011)

−

Την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 29-11-2011 ανοιχτής
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας
«Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας»,
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία «Γεράσιµος Μπέλλος & Σία
Ε.Ε.», µε έκπτωση 7,00% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού της µελέτης και
ποσό προσφοράς € 148.800,00 µε ΦΠΑ και

−

Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην τεχνική εταιρεία «Γεράσιµος Μπέλλος
& Σία Ε.Ε.»,, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη
Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του
έργου και η προσφορά του µειοδότη (7,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.
...................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο
Έγκριση των αριθµ. 1/25-11-2011, 2/02-12-2011, 3/05-12-2011 και 4/12-12-2011
Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή
εξωτερικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών
της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για
την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα από
01/01/2012, σύµφωνα µε το Π.∆.315/1999.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθµ. 29/849/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού (συλλογή σφραγισµένων προσφορών)
και κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, µε µέριµνα του Τµήµατος
Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή εξωτερικού
συνεργάτη, µε σύµβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση του έργου των
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των
λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο
∆ιπλογραφικό Σύστηµα, από 01/01/2012, σύµφωνα µε την αριθµ. 17/71/17-10-2011
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ.
91372/6752/12-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91394/3469/12-12-2011 στον
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλει συνηµµένα τα πρακτικά Νο
1,2,3 & 4 της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού, για την Επιλογή
εξωτερικού συνεργάτη, µε σύµβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση του έργου των
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των
λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο
∆ιπλογραφικό Σύστηµα.
Σύµφωνα µε τα ως άνω Πρακτικά:
Α) Πρακτικό υπ’ αριθµ. 1/25-11-2011:

« Στα Ιωάννινα, σήµερα, την 25η του µηνός Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στο υπ αριθµ. 232 γραφείο του ∆ιοικητηρίου
της Περιφέρειας Ηπείρου και µετά από πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή
διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη,
µε σύµβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη
µετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, από
01/01/2012, σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999, η οποία συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ.
80064/5830/07-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι:
1. Χαντζάρα – Σερβετά Ειρήνη, προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικού, της
Περιφέρειας Ηπείρου,
2. Μάντζιος Στέφανος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και
3. Κλούµπας ∆ηµήτριος, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισµού για την επιλογή εξωτερικού
συνεργάτη, για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη µετάβαση από το
υπάρχον λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, από 01/01/2012.
Η επιτροπή, έως και ώρα 10.00 π.µ., καταληκτική προθεσµία υποβολής προσφοράς,
δέχτηκε τις προσφορές των :
1) Κ. ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ –Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.,
2) ΕΝΩΣΗ «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΕΚΗΣ» και
3) Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ –Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.
Η επιτροπή προέβη, παρουσία των εκπροσώπων των συµµετεχόντων, στο άνοιγµα των
κυρίως φακέλων των προσφορών και διαπιστώθηκε ότι έκαστος περιείχε τρεις
υποφακέλους, µε την ένδειξη «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», «Φάκελος
Τεχνικής Προσφοράς» και «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» αντίστοιχα, στον
καθένα από τους οποίους, αναγράφονταν ευκρινώς τα ζητούµενα στο Άρθρο 2 της σχετικής
διακήρυξης.
Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων µε τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, από τον έλεγχο των οποίων, προέκυψε ότι οι παραπάνω κατέθεσαν τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη.
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την αποσφράγιση του φακέλου και την
αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς των συµµετεχόντων, σε ηµεροµηνία και ώρα που
θα αποφασισθεί, κατόπιν συνεννοήσεως των µελών της επιτροπής και που ορίζεται από
την τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπηρεσίας στους υποψηφίους, που δικαιούνται να
παρευρίσκονται στη διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι φάκελλoι τωv τεχνικών και oικovoµικώv πρoσφoρώv µovoγράφησαν απo τo αρµόδιo
όργαvo παραλαβής και τoπoθετήθηκαν σ’ έvα φάκελλo, o oπoίoς σφραγίσθηκε και
υπoγράφηκε.
Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση.
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.».
Β) Πρακτικό υπ’ αριθµ. 2/02-12-2011:
«Στα Ιωάννινα, σήµερα, την 02α του µηνός ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και

ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στο υπ αριθµ. 232 γραφείο του ∆ιοικητηρίου
της Περιφέρειας Ηπείρου και µετά από πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή
διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη,
µε σύµβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη
µετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, από
01/01/2012, σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999, η οποία συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ.
80064/5830/07-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι:
1. Χαντζάρα – Σερβετά Ειρήνη, προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικού, της
Περιφέρειας Ηπείρου,
2. Μάντζιος Στέφανος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και
3. Κλούµπας ∆ηµήτριος, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών
προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη,
για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την
προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη µετάβαση από το υπάρχον
λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, από 01/01/2012.
Η επιτροπή, παρουσία των εκπροσώπων της Κ. ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ –Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.
και Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ –Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε., προέβη στην αποσφράγιση
των φακέλλων των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων στον παραπάνω
διαγωνισµό, χωρίς να προβεί στον έλεγχό τους, για τη συµµόρφωσή τους, ως προς τους
όρους της διακήρυξης και την αξιολόγησή τους.
Ακολούθως, η επιτροπή, µε σύµφωνη γνώµη των µελών της, αποφάσισε να συνεδριάσει,
εκ νέου, τη ∆ευτέρα 05 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., στο γραφείο 225 του
∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο και την
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό για την
επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη
µετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, από
01/01/2012.
Μετά τον παραπάνω έλεγχο θα συνταχθεί πρακτικό µε την αξιολόγηση και
αριθµητική βαθµολόγηση των προσφορών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της
προκήρυξης, µε βάση τα τεχνικά στοιχεία, που υπέβαλλαν οι συµµετέχοντες και
σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού, το οποίο θα τους κοινοποιηθεί, µε ευθύνη της
υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισµού.
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.».
Γ) Πρακτικό υπ’ αριθµ. 3/05-12-2011:
«Στα Ιωάννινα, σήµερα, την 05η του µηνός ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα

09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στο υπ αριθµ. 225 γραφείο του ∆ιοικητηρίου της

Περιφέρειας Ηπείρου και µετά από πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή
διεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη,
µε σύµβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της
Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη
µετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, από
01/01/2012, σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999, η οποία συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ.
80064/5830/07-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι:
1. Χαντζάρα – Σερβετά Ειρήνη, προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικού, της
Περιφέρειας Ηπείρου,
2. Μάντζιος Στέφανος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και
3. Κλούµπας ∆ηµήτριος, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας
Ηπείρου.
Σκοπός της συνεδρίασης ήταν ο έλεγχος και η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών
των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, για την
υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρµογή
όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη µετάβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο
στο διπλογραφικό σύστηµα, από 01/01/2012.
Από τον παραπάνω έλεγχο, σύµφωνα µε τη σχετική διακήρυξη, προέκυψαν τα παρακάτω :
1. Οι τεχνικές προσφορές των συµµετεχόντων Κ. ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ –Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.
και Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ –Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε. ήταν πλήρεις, ως προς τα
στοιχεία, που πρέπει να περιλαµβάνουν, όπως προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη.
2. Σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά, που κατέθεσε η ΕΝΩΣΗ «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΛΑΜΑΣ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΕΚΗΣ», η
επιτροπή διαπίστωσε τα εξής :
Στην Τεχνική Προσφορά της ανωτέρω ένωσης δεν υποβλήθηκαν όλα τα στοιχεία της από
κάθε µέλος της ένωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 2.2 της σχετικής διακήρυξης.
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της τεχνικής προσφοράς της
ΕΝΩΣΗΣ «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ – ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ –
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΕΚΗΣ» και τη µη αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής
της προσφοράς.
Ακολούθως η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των δύο προσφορών, που πληρούν
τις τυπικές προϋποθέσεις της προκήρυξης, σύµφωνα µε τον πίνακα κριτηρίων και
συντελεστών αξιολόγησης και προέκυψε η ακόλουθη βαθµολογία :

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α

Εµπειρία σε ανάλογα έργα
Γ.Λ.Σ., µε βάση το Π.∆.
315/1999 (35%)

Β

Χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης και µέγιστος
χρόνος ολοκλήρωσης
του έργου από την υπογραφή
της σύµβασης (25%)

Κ.ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ–
Κ.ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.

Κ.ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ–
Γ.ΜΠΡΑΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.

(105Χ35%)=36,75

(105Χ35%)=36,75

(108Χ25%)=27

(108Χ25%)=27

Γ

∆οµή-Σύνθεση οµάδας έργου
σε σχέση µε τις απαιτήσεις
του έργου,
οργανόγραµµα περιγραφή
ρόλων (20%)
Πρόταση για το περιεχόµενο

∆

των παραδοτέων (10%)

(107Χ20%)=21,40

(107Χ20%)=21,40

(105Χ10%)=10,5

(108Χ10%)=10,80

(108Χ10%)=10,8

(105Χ10%)=10,50

106,45

106,45

Ανάλυση µεθοδολογίας και
Ε

διαδικασίας υλοποίησης του
έργου (10%)
ΣΥΝΟΛΟ (100%)

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την αποσφράγιση του φακέλου και την
αξιολόγηση της Οικονοµικής προσφοράς των συµµετεχόντων Κ. ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ –Κ.
ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. και Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ –Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε., σε ηµεροµηνία
και ώρα που θα αποφασισθεί, κατόπιν συνεννοήσεως των µελών της επιτροπής και που
ορίζεται από την τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπηρεσίας στους υποψηφίους, που δικαιούνται
να παρευρίσκονται στη διαδικασία της αποσφράγισης.
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.».
∆) Πρακτικό υπ’ αριθµ. 4/12-12-2011:
«Στα Ιωάννινα, σήµερα, την 12η του µηνός ∆εκεµβρίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα

10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στο υπ αριθµ. 232 γραφείο του ∆ιοικητηρίου της
Περιφέρειας Ηπείρου και µετά από πρόσκληση του προέδρου της, η Επιτροπή διεξαγωγής
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, µε σύµβαση
ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου
και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη µετάβαση από το υπάρχον
λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, από 01/01/2012, σύµφωνα µε το Π.∆.
315/1999, η οποία συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ. 80064/5830/07-11-2011 απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι:
1. Χαντζάρα – Σερβετά Ειρήνη, προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας
Ηπείρου,
2. Μάντζιος Στέφανος, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και
3. Κλούµπας ∆ηµήτριος, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού, της Περιφέρειας Ηπείρου.
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών των Κ. ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ –Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. και Κ.
ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ –Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε., των οποίων η προσφορά κρίθηκε τελικά
αποδεκτή, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών,
στα πλαίσια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την επιλογή εξωτερικού
συνεργάτη, για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και
την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη µετάβαση από το υπάρχον
λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, από 01/01/2012, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υπ΄αριθµ. οικ. 80605/5874/09-11-2011 σχετική ∆ιακήρυξη και προϋπολογισµού
20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Ακολούθως, και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η επιτροπή άρχισε η συζήτηση του θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος αυτής, αφού πήρε το λόγο, είπε τα εξής : Με τα
υπ΄αριθµ. 1,2 & 3 Πρακτικά µας, εγκρίναµε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την τεχνική
προσφορά των παραπάνω υποψήφιων αναδόχων και σήµερα, θα προβούµε στην
αποσφράγιση των οικονοµικών τους προσφορών.
Στη συνέχεια, η επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να προβεί στην αποσφράγιση των
υποφακέλων µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των υποψήφιων αναδόχων
και στη συνέχεια, αφού µονογράφησαν οι φάκελοι και οι οικονοµικές προσφορές, ο
Πρόεδρος ανακοίνωσε τις προσφερόµενες τιµές, ήτοι 16.000,00 €, για την Κ. ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ
–Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. και 16.000,00 €, για την Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ –Γ. ΜΠΡΑΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε
άλλης επιβάρυνσης, εκτός από το Φ.Π.Α. (23%), για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο,
χρόνο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.
Ύστερα από τα ανωτέρω η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα παρακάτω :
α) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 § β) του Π.∆. 118/2007,
όταν υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο
µειοδότης, που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες
που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.
β) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 2.3 της σχετικής διακήρυξης «λόγω της
σηµασίας και της συνθετότητας του έργου δε θα γίνονται δεκτές και αποκλείονται του
διαγωνισµού οικονοµικές προσφορές που προσφέρουν έκπτωση µεγαλύτερη του 20%
επί του συνολικού (µε το Φ.Π.Α.) προϋπολογισµού του έργου».
γ) Το ότι η έκπτωση που προσέφεραν, µε την οικονοµική τους προσφορά, οι
υποψήφιοι, ανέρχεται σε ποσοστό ακριβώς 20% επί του συνολικού (µε το Φ.Π.Α.)
προϋπολογισµού του έργου (24.600,00 €), ήτοι 19.680,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α., γεγονός που αποκλείει τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης της § α), µε δεδοµένο τα
αναγραφόµενα στην § β).
Ακολούθως, η επιτροπή αποφάσισε, οµόφωνα, να εισηγηθεί, στην αρµόδια Οικονοµική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, τη διενέργεια κληρώσεως, για την επιλογή εξωτερικού
συνεργάτη, για την υποβοήθηση των οικονοµικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και
την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για τη µετάβαση από το υπάρχον
λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστηµα, σε χώρο και χρόνο που θα αποφασισθεί,
κατόπιν συνεννοήσεως των µελών της επιτροπής και που ορίζεται από την τηλεφωνική
ειδοποίηση της Υπηρεσίας στους υποψηφίους, που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία της κλήρωσης.
Στο σηµείο αυτό και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η
συνεδρίαση.»
8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1085/13-12-2011)
Εγκρίνει τα αριθµ. 1/25-11-2011, 2/02-12-2011, 3/05-12-2011 και 4/12-12-2011 Πρακτικά
της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού για την επιλογή εξωτερικού
συνεργάτη, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας
Ηπείρου και την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων, για την µετάβαση από το
υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα από 01/01/2012, σύµφωνα µε το
Π.∆.315/1999, όπως τα Πρακτικά αυτά, µε τις εισηγήσεις και επισηµάνσεις της Επιτροπής,
αναφέρονται ανωτέρω, στο υπό στ. 7 της παρούσας απόφασης και
Εγκρίνει τη διενέργεια κληρώσεως, µεταξύ των υποψηφίων αναδόχων εταιρειών «Κ.
ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ – Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε.» και «Κ. ΝΤΑΛΙΤΣΑΣ – Γ. ΜΠΡΑΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο.Ε.»,
των οποίων οι προσφορές στον ανωτέρω πρόχειρο διαγωνισµό είναι ισότιµες, σύµφωνα µε

το αριθµ. 4/12-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής, η οποία θα διενεργηθεί µε µέριµνα της
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, σε χώρο και χρόνο που θα αποφασισθεί, και µε
πρόσκληση προς τους υποψηφίους, που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία της
κλήρωσης.
Σηµειώνεται ότι µετά τη διενέργεια της ως άνω κληρώσεως, το σχετικό Πρακτικό της
Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, θα έρθει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή,
ώστε να ληφθεί απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισµού.



Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, τονίζοντας
ότι εξακολουθούν να διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό και
παρέπεµψαν στη µειοψηφία τους κατά τη λήψη της σχετικής, αριθµ. 29/849/27-10-2011
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: «Το θέµα συζητήθηκε και
στο Περιφερειακό Συµβούλιο, όπου και καταθέσαµε την άποψή µας για το θέµα,
εµµένοντας στην τήρηση των ορίων νοµιµότητας. Σήµερα έρχεται το θέµα στην
Οικονοµική Επιτροπή χωρίς επί της ουσίας να λαµβάνετε τίποτε υπόψη σας. Επειδή
λοιπόν εξακολουθούµε να τηρούµε τις επιφυλάξεις µας, δεν µπορούµε να
συµφωνήσουµε».



Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, όπως και
στη σχετική αριθµ. 29/849/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, θέση που
υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» και στη σχετική αριθµ.
17/71/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέµα,
υποστηρίζοντας ότι, ή θα έπρεπε να εκπαιδευθεί κάποιος από το προσωπικό που ήδη
υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, ή να είχε προσληφθεί νέος υπάλληλος.
...................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο
Έγκριση µετακίνησης του Θεοφάνη Τενόπουλου, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου
& Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, µετά από κλήση
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκειµένου να εξετασθεί ως µάρτυρας σε
ποινική δίκη στο ακροατήριο του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών, την 14-122011 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 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 Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4524/1212-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 91453/3471/12-12-2011 στον φάκελο
13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του
Θεοφάνη Τενόπουλου, υπαλλήλου του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, µετά από κλήση της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, προκειµένου να εξετασθεί ως µάρτυρας σε ποινική δίκη
(αγορανοµική παράβαση) στο ακροατήριο του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών,
την 14-12-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.

Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1086/13-12-2011)
A. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Ηλία Θεοφάνη Τενόπουλου, υπαλλήλου του Τµήµατος
Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα, µετά
από κλήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκειµένου να εξετασθεί ως
µάρτυρας σε ποινική δίκη (αγορανοµική παράβαση) στο ακροατήριο του Τριµελούς
Πληµµελειοδικείου Αθηνών, την 14-12-2011.
B. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 200,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης
του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΚΑΕ 0711 και ΕΦ 072.
...................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν
και µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο
Έγκριση µετακίνησης του κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπαλλήλου της ∆/νσης
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε
σύσκεψη για τον καθορισµό εθνικού προγράµµατος λύσσας, που θα πραγµατοποιηθεί
την 15-12-2011 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 Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11824/12-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε
αρ. πρωτ. 91337/3468/12-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπαλλήλου
της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή
του σε σύσκεψη για τον καθορισµό εθνικού προγράµµατος λύσσας, που θα
πραγµατοποιηθεί την 15-12-2011 και την έγκριση των σχετικών δαπανών.
7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.
Αποφασίζει οµόφωνα
(απόφαση 36/1087/13-12-2011)
Εγκρίνει τη µετακίνηση του κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπαλλήλου της ∆/νσης
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη

για τον καθορισµό εθνικού προγράµµατος λύσσας, που θα πραγµατοποιηθεί την 15-122011, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 150,00 για την κάλυψη των εξόδων
µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), ΚΑΕ 5329
και ΕΦ 292.
...................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,
2. Πλιάκος Μιχαήλ,
3. Καττής Νικόλαος,
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθµ. 36/2011 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 δεκατρείς (13) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ.
90845/3447/09-12-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και
µετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:
Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος
και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο
Κατάρτιση σχεδίου της 4ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου
για το έτος 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, τις αριθµ. 51204/0094/12-7-1999 και 3907/24-1-2011 Κ.Υ.Α.
6. Την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 88653/6573/13-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε
αριθµ. πρωτ. 92020/3489/13-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία
η Υπηρεσία, εισηγείται την 4η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων Οικ.
Έτους 2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το γεγονός ότι
στον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου είχε προβλεφθεί πίστωση για την µισθοδοσία
των υπαλλήλων της Περιφέρειας η οποία τελικά καλύφθηκε από τον Προϋπολογισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών κρίνεται αναγκαία η µείωση των ανωτέρω πιστώσεων. Προβλέπεται
ωστόσο µισθοδοσία ενός µηνός για τους υπαλλήλους καθώς δεν υπάρχει επίσηµο έγγραφο
για τον τρόπο καταβολής της µισθοδοσίας το 2012, καθώς και µισθοδοσία 2 µηνών για τους
αιρετούς και ειδικούς συνεργάτες, 2. Την ανάγκη αντιµετώπισης διάφορων λειτουργικών
δαπανών για τις οποίες οι εγκεκριµένες πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων (που επισυνάπτονται στην
εισήγηση) και 3. Τις Τροποποιήσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που
εγκρίθηκαν µε προηγούµενες αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και οι οποίες πρέπει
να συµπεριληφθούν στον Προϋπολογισµό.

7. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση του σχεδίου
της 4ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011, όπως
υποβλήθηκε από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου.
8. Στη συνεδρίαση, κλήθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και παρευρέθηκαν, η Νεκταρία
Τσαραούση, Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και η Αφροδίτη Καλδάνη, υπάλληλος της
ανωτέρω ∆/νσης, οι οποίες απάντησαν σε διευκρινιστικές ερωτήσεις και παρατηρήσεις των
µελών της Επιτροπής, επί της 4ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας
Ηπείρου για το έτος 2011.
9.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής, Περιφερειακοί
Σύµβουλοι της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ
Κασσής, τοποθετήθηκαν ως εξής: «Προκειµένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεµότητες
προηγούµενων ετών και ιδιαίτερα των οφειλοµένων σε προµηθευτές και εργολήπτες
δηµοσίων έργων, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα το διάστηµα αυτό από την έλλειψη
χρηµατοδότησης και πληρωµής τους και αντιλαµβανόµενοι τις υπηρεσιακές ανάγκες και
ιδιαίτερα αυτές της µισθοδοσίας των υπαλλήλων της Περιφέρειας, συναινούµε στην παρούσα
– και τελευταία για το 2011 – τροποποίηση του προϋπολογισµού, επισηµαίνουµε όµως το
γεγονός ότι µε µεγάλη καθυστέρηση έρχεται η 4η πλέον τροποποίηση του προϋπολογισµού
του 2011 προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή και αφού έχουν προηγηθεί τρεις
τροποποιήσεις, που εισήχθησαν προς συζήτηση απευθείας στο Περιφερειακό Συµβούλιο,
παρόλο που η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», είχε επανειληµµένα καταγγείλει την
τηρούµενη διαδικασία ως µη νόµιµη. Σήµερα λοιπόν θεωρούµε θετικό ότι υιοθετήθηκε από τη
∆ιοίκηση η νόµιµη διαδικασία ως προς την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισµού.
Ένα τόσο σοβαρό θέµα όµως, δεν πρέπει να έρχεται προς συζήτηση στην Επιτροπή εκτός
ηµερήσιας διάταξης, και µάλιστα «τελευταία στιγµή», χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στα µέλη
της Επιτροπής να έχουν επαρκή ενηµέρωση».
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση 36/1088/13-12-2011)

−

Καταρτίζει το σχέδιο της 4ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων της
Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 2011, ως η εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και
αναπόσπαστο µέρος αυτής και

−

Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου και εισηγείται την
ψήφισή του.

 Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής, Περιφερειακός Σύµβουλος της παράταξης «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι η παράταξή του διατηρεί
τις θέσεις που έχει εκφράσει κατά την ψήφιση του προϋπολογισµού του 2011 στη σχετική
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου εξέφρασαν τη συνολική τους διαφωνία για
την κατάρτιση ενός προϋπολογισµού που κινείται στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής της
λιτότητας και των µνηµονιακών περικοπών, κατά συνέπεια διαφωνεί και µε τις όποιες
τροποποιήσεις του.
.....................................................................................................................................................
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου για την 4η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού Εσόδων-Εξόδων
Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2011
Έχοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι στον Προϋπ/σµό της Περιφέρειας Ηπείρου είχε προβλεφθεί πίστωση για την µισθοδοσία
των υπαλλήλων της Περιφέρειας η οποία τελικά καλύφθηκε από τον Προϋπ/σµό του Υπουργείου
Εσωτερικών κρίνεται αναγκαία η µείωση των ανωτέρω πιστώσεων. Προβλέπεται ωστόσο µισθοδοσία
ενός µηνός για τους υπαλλήλους καθώς δεν υπάρχει επίσηµο έγγραφο για τον τρόπο καταβολής της
µισθοδοσίας το 2012, καθώς και µισθοδοσία 2 µηνών για τους αιρετούς και ειδικούς συνεργάτες.
2. Την ανάγκη αντιµετώπισης διάφορων λειτουργικών δαπανών για τις οποίες οι εγκεκριµένες πιστώσεις
κρίνονται ανεπαρκείς, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων,
3. Τις Τροποποιήσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων που εγκρίθηκαν µε προηγούµενες
αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου και οι οποίες πρέπει να συµπεριληφθούν στον Προϋπ/σµό,
εισηγούµεθα την 4η τροποποίηση του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2011.
Ι .ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
Αναφορικά µε τα έσοδα επιφέρουµε αυξοµειώσεις στους Κωδικούς αριθµούς των εσόδων, σύµφωνα µε τους
συνηµµένους πίνακες µεταβολών τα οποία ανά κατηγορία διαµορφώνονται ως εξής :
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΚΑΤ/ΡΙΑ.
ΕΣΟ∆ΟΥ
0100
0200
0300
1251
1253
1252/1
1252/2
1210-1240
3100-3200
3500
4200
5200
5500
5600
9400
9700

ΠΙΣΤΩΣΗ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
20.147.480,44
322.764,79
0,00
9.265.627,97
9.973.011,60
6.326.616,00
15.425.730,00
2.373.300,00
1.180,00
83.200,00
1.501.000,00
350,00
66.250,00
0,00
34.300.399,00
16.406.220,93
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

132.994,36
44.100,00
2.376,43
467.672,69
150.000,00
20.000,00
602,15
1.800,00
14.700,00
103,49
12.800,42
250,00
2.158.600,00
706.386,41
3.712.385,95

214.612,60
150.000,00
12.772.412,50

371.057,23

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
20.280.474,80
366.864,79
2.376,43
9.733.300,66
9.758.399,00
6.326.616,00
2.653.317,50
2.393.300,00
1.782,15
85.000,00
1.144.642,77
453,49
79.050,42
250,00
36.458.999,00
17.112.607,34

13.508.082,33

ΙΙ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
Αναφορικά µε τα έξοδα επιφέρουµε αυξοµειώσεις στους Κ.Α.Ε. εξόδων σύµφωνα µε τον πίνακα µεταβολών τα
οποία ανά κατηγορία διαµορφώνονται ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΚΑΤΗΓ.
∆ΑΠΑΝΗΣ
0200
0300
0500
0700
0800
0900
1100

ΠΙΣΤΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛ.
15.709.280,00
418.066,17
1.522.497,72
1.680.382,27
22.254.394,98
5.000,00
428.988,23

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

26.200,00 12.717.174,92
67.500,00
54.300,00
54.500,00
20.000,00
37.920,77
42.000,00
148.000,00
3.500,00
42.426,81

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜ/ΣΗ
3.018.305,08
431.266,17
1.467.997,72
1.662.461,50
22.148.394,98
8.500,00
386.561,42

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1200
1300
1400
1500
1600
2200
2700
5100
5200
6100
9450
9470
9480
9700-9800

244.300,00
2.260,00
246.560,00
710.690,00
5.000,00
80.000,00
635.690,00
231.395,03
10.000,00
221.395,03
1.049.200,00
2.000,00
1.051.200,00
312.200,00
5.000,00
22.000,00
295.200,00
225.000,00
110.000,00
335.000,00
2.212.479,39
21.940,00
2.234.419,39
309.000,00
58.128,00
250.872,00
168.268,63
12.500,00
180.768,63
200.000,00
4.500,00
4.500,00
200.000,00
28.355.909,19
2.412.300,00
303.700,00
30.464.509,19
9.663.511,57
50.000,00
9.713.511,57
4.650.711,11
1.800,00
4.652.511,11
33.904.415,67
979.033,35
17.210,00
34.866.239,02
ΣΥΝΟΛΟ
3.765.533,35 13.549.860,50
Ύστερα από τις παραπάνω αυξοµειώσεις στους Κωδικούς Εσόδων & Εξόδων η Τελική ∆ιαµόρφωση του
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έχει ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
114.038.775,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

122.381.275,88

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

8.342.500,21
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13 ∆εκεµβρίου 2011
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓ/ΚΗΣ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2011

KAE

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 2011
ΑΡΧ.+ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

0000
0100
0200
0300
1000
1200
1250
1251
1253
1252/1
1252/2
12101240
1290
2000

Α. Ε Σ Ο ∆ Α
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Επιχ/σεις από τον Τακτικό Πρ/σµό
Επιχ/σεις από Ν.Π.∆.∆ και ειδικούς Λογ.
Επιχορήγήσεις προερχόµενες από την Αλλοδαπή
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠ∆∆
Έσοδα από Τέλη και ∆ικαιώµατα
Έσοδα από ΚΑΠ
Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηµατοδοτούµενες
αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους
Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και
αποκ/σης οδικ. ∆ικτύου των Ν.Α.
Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές δαπάνες
Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες µισθοδοσίας
Έσοδα εκτός ΚΑΠ
Eπιχορηγήσεις για ΣΑΕΠ 030 ΑΝ. ΠΟΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

20.470.245,23
20.147.480,44
322.764,79
0,00
45.886.868,93
45.886.868,93
40.990.985,57
9.265.627,97

179.470,79
132.994,36
44.100,00
2.376,43
637.672,69
637.672,69
617.672,69
467.672,69

9.973.011,60

13.137.025,10
13.137.025,10
13.137.025,10

214.612,60

6.326.616,00
15.425.730,00

150.000,00

2.373.300,00
2.522.583,36
0,00

20.000,00

150.000,00
12.772.412,50

20.649.716,02
20.280.474,80
366.864,79
2.376,43
33.387.516,52
33.387.516,52
28.471.633,16
9.733.300,66
0,00
9.758.399,00
0,00
6.326.616,00
2.653.317,50
2.393.300,00
2.522.583,36
0,00

2100
3000
31003200
3300
3400
3500
4000
4200
5000
5200
5500
5600
6000
6100
6500
6600
7000
7100
9000
9100
9400
95009600
9700
9900

0,00
113.180,77

Εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου
ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΕΠΙΧ/ΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων-εντύπων
Έσοδα από εκµίσθωση κινητής και ακίνητης περιουσίας
Πρόσοδοι από κεφάλαια
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣ., ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΑΒ.
Πρόστιµα, Χρηµ.ποινές, παράβολα
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α
Έσοδα υπέρ τρίτων
Επιστροφές αποδοχών, βοηθηµάτων
Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α
Επιχορηγήσεις
Προσαυξήσεις, πρόστιµα, χρηµ. ποινές και παράβολα
Λοιπά Έσοδα
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
Έσοδα από δάνεια που έχουν συναφθεί
ΕΣΟ∆Α ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό ∆ηµ. Επενδύσεων
Επιχ/σεις από Προϋπολογισµό ∆ηµ.Επενδύσεων
Επιχ/σεις από τον Προϋπολογισµό Ν.Π.∆.∆., οργανισµών ή ειδ.φορέων
Λοιπές Επενδύσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ:

1.180,00
20.000,00
8.800,77
83.200,00
1.501.000,00
1.501.000,00
66.600,00
350,00
66.250,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
55.791.577,12
110.000,00
34.300.399,00

0,00
115.582,92

2.402,15
602,15

1.800,00
14.700,00
14.700,00
13.153,91
103,49
12.800,42
250,00

371.057,23
371.057,23

2.864.986,41
2.158.600,00

4.607.783,19
16.406.220,93
367.174,00

706.386,41

123.834.472,05

3.712.385,95

1.782,15
20.000,00
8.800,77
85.000,00
1.144.642,77
1.144.642,77
79.753,91
453,49
79.050,42
250,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
58.656.563,53
110.000,00
36.458.999,00

13.508.082,33

4.607.783,19
17.112.607,34
367.174,00
0,00
114.038.775,67

13.011.895,69
12.717.174,92
54.300,00
54.500,00

74.947,03
29.026.664,87
3.018.305,08
431.266,17
1.467.997,72

Β.ΕΞΟ∆Α

0000
0200
0300
0500

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων
Αµοιβές Εκτάκτων & Ειδ. Κατηγοριών
Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές

74.947,03
41.879.360,56
15.709.280,00
418.066,17
1.522.497,72

159.200,00
26.200,00
67.500,00

0600
0700
0800
0900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
2000
2200
2300
2500
2700
3000
3100
3200
5000
5100
5200
5300
5400
6000
6100
9000
9100
9400
9450

Ασφαλιστικές παροχές
Πληρωµές για µετακίνηση δηµοσίων ή µη λειτουργών
Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες
Φόροι-Τέλη -Έξοδα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΕΦΑΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.
Προµήθεια ειδών εξοπλισµ. υπηρεσιών, εργαστηρ. κ.λπ.
Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού
και υλικών καθαριότητας
Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού
Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης κ.λπ.
Καύσιµα, λιπαντικά
∆ιάφορες Προµήθειες
Προµήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισµού
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ
Επιχ/σεις σε Ν.Π.∆.∆.
Επιχ/σεις σε Ν.Π.∆.∆. (Ιδρύµµατα,Οργαν Υγειας κ.λπ.)
Eπιχ/σεις σε Ν.Π.Ι.∆.
Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α
Επιστροφές εισπραχθέντων που δεν οφείλονται
Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν από τρίτους
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες
∆ιάφορες συνθέτου περιεχοµένου δαπάνες
Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε.
Εθνική συµµ/χη για Προγραµµ.συγχρ/να από Ε.Ε.
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τόκοι -Χρεωλύσια
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Επεδύσεις µέσω τακτικού Πρ/σµού
Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του Πρ/σµού
∆ηµοσίων Επενδύσεων
Επενδύσεις εκτελούµενες από το Περιφερειακό Πρόγραµµα

289.739,42
1.680.382,27
22.254.394,98
5.000,00
3.328.807,59
428.988,23
244.300,00
710.690,00
231.395,03
1.049.200,00
312.200,00
352.034,33
2.717.773,22
225.000,00
17.083,46
263.210,37
2.212.479,39
15.600,00
14.500,00
1.100,00
767.012,77
309.000,00
168.268,63
127.570,14
162.174,00
200.000,00
200.000,00
83.182.101,86
110.000,00
42.670.131,87
28.355.909,19

20.000,00
42.000,00
3.500,00
14.260,00

37.920,77
148.000,00
154.426,81
42.426,81

2.260,00
5.000,00

80.000,00
10.000,00

2.000,00
5.000,00

22.000,00

131.940,00
110.000,00

21.940,00

12.500,00

58.128,00
58.128,00

12.500,00

4.500,00
4.500,00
3.443.133,35

4.500,00
4.500,00
320.910,00

2.464.100,00

303.700,00

2.412.300,00

303.700,00

289.739,42
1.662.461,50
22.148.394,98
8.500,00
3.188.640,78
386.561,42
246.560,00
0,00
635.690,00
0,00
221.395,03
1.051.200,00
295.200,00
352.034,33
2.849.713,22
335.000,00
17.083,46
263.210,37
2.234.419,39
15.600,00
0,00
14.500,00
1.100,00
721.384,77
250.872,00
180.768,63
127.570,14
162.174,00
200.000,00
200.000,00
86.304.325,21
110.000,00
44.830.531,87
0,00
30.464.509,19

9470
9480

9500
9700-9800

9900

∆ηµοσίων Επενδύσεων
Επενδύσεις εκτελούµενες από Επιχ/σεις διαφ. Υπουργείων
µέσω του Προγρ/τος ∆ηµ. Επενδ. για Ειδικά Έργα
Επενδύσεις εκτελούµενες από το Πρόγραµµα ∆.Ε.
Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)
αποπεράτωση Σχολικών κτιρίων
Επενδύσ. εκτελούµενες µέσω του Πρ/σµού άλλων Ν.Π.∆.∆.,
Οργανισµών ή Ειδικών Λογαριασµών
Επενδύσεις εκτελούµενες από έσοδα Ν.Π.∆.∆.
Επενδύσεις από έσοδα Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
Γ.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
Ταµειακό υπόλοιπο

Με την αριθ.:

απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

9.663.511,57

50.000,00

4.650.711,11

1.800,00

6.266.625,74
33.904.415,67
230.928,58

979.033,35

17.210,00

132.165.603,03

3.765.533,35

13.549.860,50

114.038.775,67
122.381.275,88
8.342.500,21

0,00
9.713.511,57
0,00
4.652.511,11
0,00
0,00
6.266.625,74
0,00
34.866.239,02
230.928,58
122.381.275,88

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤ.∆ΙΑΧ/ΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για την 3η αναµόρφωση του προϋπ/σµού της Περιφ. Ενότητας Ιωαννίνων

1. ∆εδοµένου ότι στον Προϋπολογισµό είχε προβλεφθεί πίστωση για τη µισθοδοσία των
υπαλλήλων της Π. Ε. Ιωαννίνων, η οποία καλύφθηκε από τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εσωτερικών κρίνεται αναγκαία η µείωση των ανωτέρω πιστώσεων. Προβλέπεται ωστόσο
µισθοδοσία ενός µηνός για τους υπαλλήλους καθώς δεν υπάρχει επίσηµο έγγραφο για τον τρόπο
καταβολής της µισθοδοσίας το 2012 καθώς και µισθοδοσία 2 µηνών για τους αιρετούς και
ειδικούς συνεργάτες.
2. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν διάφορες λειτουργικές δαπάνες για τις οποίες οι εγκεκριµένες
πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς, απαιτείται η αυξοµείωση των υφισταµένων στους αντίστοιχους
Κ. Α .Ε.
3. Προκειµένου να συµπεριληφθούν στον προϋπολογισµό οι τροποποιήσεις του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων από Πόρους του Ν.Π.∆.∆. που εγκρίθηκαν µε προηγούµενες αποφάσεις
του Περιφερειακού Συµβουλίου
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση της 3ης τροποποίησης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικά περιγραφόµενα στο συνηµµένο Φύλλο Μεταβολών.

Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΕΡΒΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

A/A

E.Φ./Κ.Α.Ε.

ΠΙΣΤΩΣΗ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ

∆ΙΑΜ/ΝΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΗΓ/ΝΗ
ΤΡΟΠ/ΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Α' ΕΣΟ∆Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

072/1252/2
072/1252/1
073/1252
072/4219
390/4219
071/1251
071/1253
071/9781

7.014.750,00
1.469.196,00
715.520,00
500.000,00
300.000,00
2.897.784,00
3.732.324,00
16.406.220,93

5.291.520,00
1.859.196,00
795.520,00

150.000,00

3.706.799,31
4.812.255,60

219.855,40

150.000,00
361.057,23
10.000,00
214.612,60
621.386,41

ΣΥΝΟΛΟ

991.241,81

1.723.230,00
2.009.196,00
645.520,00
138.872,00
290.000,00
3.926.654,71
4.597.643,00
17.027.607,34

6.027.189,83

Β΄ΕΞΟ∆Α

1
2
2
3
4

072/0211
072/0212
072/0213
072/0215
072/0216

4.830.000,00
2.000,00
167.250,00
57.680,00
252.100,00

4.050.800,00
400,00
129.000,00
25.800,00
217.100,00

779.200,00
2.400,00
38.250,00
83.480,00
35.000,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

072/0217
072/0219
072/0225
072/0226
072/0228
072/0229
072/0239
072/0271
072/0272
072/0274
072/0275
072/0276
072/0277
072/0279
072/0285
072/0291
072/0292
072/0511
072/0713
072/0823
072/0824
072/0829
072/0832
072/0869
072/0873
072/0882
072/0894
072/1111
072/1699
072/5161
073/0711
073/0861
073/0869
073/1321
073/1329

276.500,00
201.700,00
15.200,00
7.160,00
4.000,00
656.700,00
2.200,00
17.800,00
8.000,00
280,00
1.600,00
2.960,00
2.240,00
5.680,00
22.650,00
163.000,00
360.500,00
176.400,00
1.000,00
60.000,00
110.000,00
40.000,00
150.000,00
10.000,00
3.000,00
20.000,00
5.000,00
152.738,23
30.000,00
100.000,00
53.000,00
80.000,00
40.000,00
118.690,00
140.000,00

275.500,00
35.000,00
13.000,00
6.560,00
3.700,00
145.700,00
1.800,00
15.800,00
7.000,00
240,00
1.400,00
2.740,00
1.960,00
4.970,00
10.550,00
100.000,00
294.900,00
22.000,00
6.000,00
15.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00

96.400,00
6.000,00
160.000,00
100.000,00
190.000,00
3.000,00

202.738,23
40.000,00
92.128,00
93.000,00
60.000,00
160.000,00

3.000,00
15.000,00
5.000,00
40.000,00
5.000,00
58.128,00
15.000,00
35.000,00
20.000,00
50.000,00
30.000,00

1.000,00
166.700,00
2.200,00
600,00
300,00
511.000,00
400,00
2.000,00
1.000,00
40,00
200,00
220,00
280,00
710,00
12.100,00
63.000,00
65.600,00
74.400,00
0,00
45.000,00
135.000,00
80.000,00
180.000,00
13.000,00
0,00
5.000,00
0,00
162.738,23
45.000,00
34.000,00
78.000,00
45.000,00
40.000,00
68.690,00
130.000,00

40
41
42
43
44
45

390/1421
390/1423
071/9776
071/9771
071/9779
151/2713
071/6111
071/6121

6.000,00
4.000,00
1.082.425,66
13.982.407,65
8.354.515,69
780.000,00
50.000,00
150.000,00

6.000,00
4.000,00
1.229.925,66
15.626.422,69
8.372.329,90
886.271,21

2.117,53
406.773,81
217.737,87
11.440,00
4.500,00
4.500,00
676.769,21

0,00
0,00
1.232.043,19
16.033.196,50
8.590.067,77
897.711,21
54.500,00
145.500,00

5.701.348,00

ΕΣΟ∆Α

63.618.601,23

5.035.948,02

58.582.653,21

ΕΞΟ∆Α

66.411.237,22

5.024.578,79

61.386.658,43

Τ.Υ.

2.804.005,22
Ιωάννινα
13/12/2011
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την 4η τροποποίηση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας ΗπείρουΠεριφερειακής Ενότητας Άρτας Οικονοµικού Έτους 2011.

α)Εγγράφουµε στα έξοδα στον φορέα 292 ΚΑΕ 0342 ποσό 33.600,00€ και στον
ΚΑΕ 5243 ποσό 10.500€ για µισθοδοσία εποχιακού προσωπικού του
Προγράµµατος Εξυγίανσης της Κτηνοτροφίας και αντίστοιχα εγγραφή στα
έσοδα στον φορέα 292 και ΚΑΕ 0211 ποσό 44.100,00€ .
β)Αυξάνουµε στα έξοδα στον φορέ 071 και ΚΑΕ 9454α ποσό 85.400,00€ ,στον
φορέα 071 και ΚΑΕ 9459α ποσό 218.300,00€ και µείωση στα έξοδα στον φορέα
071 και ΚΑΕ 9452α ποσό 303.700,00€.
γ)Αυξάνουµε στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9457β ποσό 2.108.600,00 για
την τελική εκταµίευση (6η) του έργου «Αµβρακικός –διαχείριση,αποκατάσταση
και αναβάθµιση του διεθνούς σηµασίας υδροβιότοπου του Αµβρακικού κόλπου»
και αντίστοιχη αύξηση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ στα έσοδα.
δ)Αυξάνουµε στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9471α ποσό 50.000,00 και
αντίστοιχη αύξηση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ στα έσοδα.
ε)Αυξάνουµε στα έξοδα στον φορέα 071 και ΚΑΕ 9762 ποσό 85.000,00 και
αντίστοιχη αύξηση στον ίδιο φορέα και ΚΑΕ στα έσοδα.
στ)Αυξάνουµε ως προς τα έσοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 0159 ποσό 70.000,00€
για αποζηµίωση συµβ/νων ιατρών Α/θµιας-Β/θµιας υποψ.οδηγών Β,Γ,∆
τριµήνων 2011 και αντίστοιχη αύξηση στα έξοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 2281.
ζ)Μειώνουµε στα έσοδα στον φορέα 072 και ΚΑΕ 1252β ποσό 2.318.400,00 που
αφορούν µισθοδοσία τακτικού προσωπικού έτους 2011 και αντίστοιχη µείωση
στα
έξοδα
στον
φορέα
072
και
ΚΑΕ
0211,0213,0215,0216,0217,0219,0225,0226,0228,0229,0239,0291,0292,0342,0352.

Άρτα 12/12/2011
Μ.Ε.Π.
Ο ∆/ΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆.ΦΟΡ

ΚΑΕ

ΠΙΣΤ.ΠΡΟΫΠ

ΠΡ.ΤΡΟΠ/ΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

ΤΕΛ. ∆ΙΑΜ/ΣΗ

Α΄ ΕΣΟ∆Α
071

9471α

Υπ. Εσωτ. Για έκτακτες ανάγκες

2

//

9762

Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων

100.000,00

85.000,00

185.000,00

3

//

9457β

Περιβάλλον ΣΑΝΑ-8(-3)

671.400,00

2.108.600,00

2.780.000,00

4

072

0159

70.000,00

//

1252β

Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες
Έσοδα από ΚΑΠ για µισθοδοσία τακτικού προσωπικού

180.700,00

5
6

292

0211

Επιχορήγηση από ΝΠ∆∆,Οργανισµούς,ή Ειδ. Λογ/σµούς

1

100.000,00

50.000,00

2.623.000,00

150.000,00

250.700,00
2.318.400,00

0,00

44.100,00

3.675.100,00

44.100,00

304.600,00
44.100,00
0,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.313.600,00

2.318.400,00

3.714.400,00

303.700,00

838.400,00

Β' ΕΞΟ∆Α
071

9452α

Εγγειοβελτιωτικά έργα (ΚΑΠ)

2

//

9454α

Τουρισµός-Εκπ/ση (ΚΑΠ)

85.400,00

171.000,00

3

//

9457β

Περιβάλλον ΣΑΝΑ-8(-3)

671.400,00

2.108.600,00

2.780.000,00

4

//

9459α

∆ιάφορα -Αντιπληµµυριακα (ΚΑΠ)

587.500,00

218.300,00

805.800,00

5

//

9471α

Υπ. Εσωτ. Για έκτακτες ανάγκες

100.000,00

50.000,00

150.000,00

6

//

9762

Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων

100.000,00

85.000,00

7

072

0211

Βασικός µισθός

8

//

0213

Οικογενειακή παροχή
Επίδοµα θέσης

1

1.142.100,00
60.000,00

25.600,00

185.000,00

1.904.000,00

1.669.300,00

234.700,00

80.000,00

70.300,00

9.700,00

9

//

0215

16.000,00

13.900,00

2.100,00

10

//

0216

Προσωπική διαφορά

120.000,00

107.700,00

12.300,00

11

//

0217

Κίνητρο απόδοσης

128.000,00

112.300,00

15.700,00

12

//

0219

Επίδοµα σπουδών

12.000,00

11.000,00

1.000,00

13

//

0225

Ανθ/νό επίδοµα

8.000,00

7.200,00

800,00

14

//

0226

Επίδοµα πληροφορικής

3.200,00

2.700,00

500,00

15

//

0228

Επίδοµα προβληµατικών περιοχών

800,00

800,00

0,00

16

//

0229

Λοιπά ειδικά επιδόµατα

224.000,00

61.300,00

162.700,00

17

//

0239

Επίδοµα ετοιµότητας εποπτών

600,00

500,00

100,00

18

072

0291

Εισφορές Ι.Κ.Α.

110.000,00

42.100,00

67.900,00

19

//

0292

Εισφορές σε λοιπούς ασφ/κούς οργανισµούς

222.000,00

174.900,00

47.100,00

20

//

0342

Αποδοχές υπαλλήλων Ι∆ΟΧ

36.000,00

36.000,00

0,00

21

//

0352

Εργοδ.εισφ. Υπαλλήλων Ι∆ΟΧ

8.400,00

8.400,00

0,00

22

//

2281

Αποζ/σης συµβ/νων ιατρών Α/θµιας-Β/θµιας υποψ.οδ.

23

292

0342

Αποδοχές υπαλλήλων Ι∆ΟΧ

//

5243

∆απάνες εφαρµογής προγράµµατος ΟΣ∆Ε

24

ΣΥΝΟΛΟ

70.000,00

0,00

2010

170.000,00

33.600,00

2.000,00

33.600,00
10.500,00

5.636.000,00

ΕΣΟ∆Α ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠ.
ΕΞΟ∆Α //
//
Τ.Υ.

100.000,00

12.500,00

33.600,00

2.627.800,00

2.622.100,00

5.700.900,00

16.385.100,00

19.776.800,00

44.100,00

2.313.600,00

2.318.400,00

19.816.100,00

20.231.300,00

23.623.000,00

33.600,00

2.627.800,00

2.622.100,00

23.662.300,00

3.846.200,00

3.846.200,00

3.846.200,00
Άρτα 12/12/2011
Ο ∆/ντής
∆.Ο.Υ.

Κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρέβεζα, 8/12/2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρ. Πρωτ. 90398/3450

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣ : Περιφέρεια Ηπείρου
∆ιεύθυνση
: Σπηλιάδου 8
Ταχ. Κώδικας : 481 00
Πληροφορίες : Α. Λάζαρη
Τηλέφωνο

: 2682360292

Γεν. ∆/νση Εσωτερικής
Λειτουργίας
∆/νση Οικονοµικού
Πλ. Πύρου 1
Τ.κ. 48 100, Ιωάννινα

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ης τροπ/σης του Προϋπ/σµού της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2011.

1. ∆εδοµένου ότι στον Προϋπολογισµό είχε προβλεφθεί πίστωση για τη µισθοδοσία των
υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας, η οποία καλύφθηκε από τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου
Εσωτερικών κρίνεται αναγκαία η µείωση των ανωτέρω πιστώσεων.
2. Με σχετική απόφαση η Π.Ε. Πρέβεζας έχει χρηµατοδοτηθεί για το πρόγραµµα Surf Nature µε το
ποσό των 2.376,43 ευρώ.
3. Μετά την αύξηση εσόδων από τόκους και από είσπραξη τελών αδείας και τέλους µεταβίβασης
αυτοκινήτων, καθώς και των προστίµων απαιτείται η αύξηση των αντίστοιχων Κ.Α.Ε.
4. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν διάφορες λειτουργικές δαπάνες για τις οποίες οι εγκεκριµένες
πιστώσεις κρίνονται ανεπαρκείς, απαιτείται η αυξοµείωση των υφισταµένων στους αντίστοιχους
Κ.Α.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση της εν θέµατι τροποποίησης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικά περιγραφόµενα στο συνηµµένο Φύλλο Μεταβολών.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
∆ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 η
ΕΙ∆ΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ / ΣΜΟΣ

∆ΙΑΜ / ΘΕΙΣΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Ι.

ΑΥΞΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

Ε Σ Ο ∆ Α

071

0313

0,00

0,00

2.376,43

2.376,43

071

3511.002

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00

071

5511

0,00

0,00

0,42

0,42

072

0159

125.000,00

125.000,00

40.000,00

165.000,00

072

1226

150.000,00

220.000,00

20.000,00

240.000,00

072

1252.002

2.572.130,00

2.572.130,00

0,00

072

4219.001

5.000,00

17.000,00

10.000,00

27.000,00

072

4219.002

1.000,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

072

4219.006

500,00

500,00

700,00

1.200,00

072

5511

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

072

5689

0,00

0,00

250,00

250,00

151

5511

4.000,00

15.000,00

10.000,00

25.000,00

151

5529

0,00

500,00

500,00

1.000,00

292

0159

8.000,00

56.750,00

22.994,36

79.744,36

292

3299

500,00

500,00

602,15

292

5297

0,00

150,00

103,49

253,49

292

5511

0,00

0,00

300,00

300,00

115.626,85

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΙ.

2.572.130,00

0,00

0,00

1.102,15

2.572.130,00

Ε Ξ Ο ∆ Α

071

9483

93.223,22

93.223,22

1.800,00

95.023,22

071

9779

800.000,00

800.000,00

2.376,85

802.376,85

072

0211

1.879.000,00

1.879.000,00

1.864.420,00

14.580,00

072

0213

77.000,00

77.000,00

77.000,00

0,00

072

0215

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

072

0216

118.000,00

118.000,00

118.000,00

0,00

072

0217

123.000,00

123.000,00

121.600,00

1.400,00

072

0218

140.000,00

140.000,00

140.000,00

0,00

072

0219

11.500,00

11.500,00

11.500,00

0,00

072

0225

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

072

0226

780,00

780,00

780,00

0,00

072

0229

320,00

320,00

320,00

0,00

072

0239

960,00

960,00

960,00

0,00

072

0271

16.450,00

16.450,00

16.450,00

0,00

072

0272

6.600,00

6.600,00

6.600,00

0,00

072

0274

800,00

800,00

800,00

0,00

072

0275

1.550,00

1.550,00

1.550,00

0,00

072

0276

2.920,00

2.920,00

2.920,00

0,00

072

0277

2.210,00

2.210,00

2.210,00

0,00

072

0279

5.330,00

5.330,00

5.330,00

0,00

072

0291

49.300,00

49.300,00

36.784,48

12.515,52

072

0292

116.410,00

116.410,00

95.367,94

21.042,06

072

0511

55.000,00

50.000,00

29.000,00

21.000,00

072

0512

10.000,00

10.000,00

1.500,00

8.500,00

072

0711

215.000,00

215.000,00

16.920,77

198.079,23

072

0813

332.000,00

332.000,00

26.000,00

358.000,00

072

0823

15.000,00

15.000,00

4.000,00

19.000,00

072

0861

10.000,00

17.000,00

7.000,00

24.000,00

072

0869

3.000,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

072

0912

3.000,00

5.000,00

3.500,00

8.500,00

072

1111

51.000,00

51.000,00

072

1232

32.000,00

32.000,00

2.260,00

34.260,00

072

1329

15.000,00

20.000,00

5.000,00

25.000,00

072

2281

125.000,00

125.000,00

40.000,00

165.000,00

151

2713

398.270,00

409.770,00

10.500,00

420.270,00

292

0711

13.000,00

13.000,00

20.000,00

33.000,00

292

1512

3.000,00

3.000,00

2.000,00

5.000,00

292

5244

15.000,00
20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ

2.000,00

22.000,00

2.426,81

128.436,85

48.573,19

2.584.940,00

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

ΠΡΟΗΓ/ΜΕΝΕΣ
ΤΡΟΠΟΠ/ΣΕΙΣ

ΕΣΟ∆Α

12.420.649,83

17.467.838,85

115.626,85

2.572.130,00

15.011.335,70

ΕΞΟ∆Α

13.344.117,27

18.391.306,29

128.436,85

2.584.940,00

15.934.803,14

923.467,44

923.467,44

923.467,44

923.467,44

923.467,44

923.467,44

ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΤΑΜ.
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πληρ.: Έλσα Μαρτίνη
Τηλ.: 2665099915

Ηγουµενίτσα 06/12/2011

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την 4η τροποποίηση
προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων έτους 2011.
ΕΣΟ∆Α
Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ε.Φ. 071 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ»
Κ.Α.Ε. 1251 «Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις» κατά 247.817,29 € ήτοι από
2.303.028,66 € σε 2.550.845,95 € βάσει των 72/17-10-2011 και 18/84/30-11-2011
του Περιφερειακού Συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2η
τροποποίηση του προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ε.Φ. 072 «∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Κ.Α.Ε. 1252/2 «Έσοδα από ΚΑΠ για µισθοδοσία υπαλλήλων» κατά 2.590.362,50 €,
ήτοι από 2.825.500,00 διαµορφώνεται σε 235.487,50 (Υπολογίστηκε ένας µήνας
µισθοδοσίας των υπαλλήλων καθώς δεν υπάρχει επίσηµο έγγραφο για τον τρόπο
καταβολής της µισθοδοσίας το 2012).
ΕΞΟ∆Α
Α. ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ε.Φ. 071 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ»
Κ.Α.Ε. 9771000 «ΚΑΠ-Συγκοινωνιακά» κατά 174.657,89 € ήτοι από 1.467.171,00 €
σε
1.641.828,89 € βάσει των 72/17-10-2011 και 18/84/30-11-2011 του
Περιφερειακού Συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2η
τροποποίηση του προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Κ.Α.Ε. 9776000 «ΚΑΠ-Εγγειοβελτιωτικά» κατά 90.369,40 € ήτοι από 580.901,00 €
σε 671.270,40 € βάσει των 72/17-10-2011 και 18/84/30-11-2011 του Περιφερειακού
Συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2η τροποποίηση του
προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

Ε.Φ. 072 «∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Κ.Α.Ε. 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχικού προσωπικού» κατά
600,00 € ήτοι από 2.500,00 € σε 3.100,00 € προκειµένου να καταβληθούν
εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση Ι.∆.Ο.Χ.
Ε.Φ. 292 «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»
Κ.Α.Ε. 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς εποχικού προσωπικού»
κατά 300,00 € ήτοι από 12.852,62 € σε 13.152,62 € προκειµένου να καταβληθούν
εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση Ι.∆.Ο.Χ.
Ε.Φ. 295 «∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ»
Κ.Α.Ε. 0341 «Αντιµισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού» κατά 32.500,00 €
ήτοι από 74.818,68 € σε 107.318,68 €, προκειµένου να υπάρχει επάρκεια για την
πληρωµή της µισθοδοσίας των συνεργείων ραντίσµατος της ελιάς.
Κ.Α.Ε. 0351 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς του εργατοτεχνικού και
λοιπού προσωπικού» κατά 500,00 € ήτοι από 1.000,00 € σε 1.500,00 € για την
µισθοδοσία των συνεργείων ραντίσµατος της ελιάς.

Β. ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ε.Φ. 071 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ»
Κ.Α.Ε. 9779000 «ΚΑΠ-∆ιάφορα» κατά 17.210,00 € ήτοι από 2.449.067,00 € σε
2.431.857,00 € βάσει των 72/17-10-2011 και 18/84/30-11-2011 του Περιφερειακού
Συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η 1η και η 2η τροποποίηση του
προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
Ε.Φ. 072 «∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Κ.Α.Ε. 0211 «Βασικός µισθός τακτικών υπαλλήλων» κατά 1.909.875,00 € ήτοι από
2.085.000,00 € σε 175.125,00
Κ.Α.Ε. 0212 «Χρονοεπίδοµα» κατά 3.070,84 € ήτοι από 3.350,00 σε 279,16.
Κ.Α.Ε. 0213 «Οικογενειακή παροχή» κατά 73.333,34 € ήτοι από 80.000,00 σε
6.666,66
Κ.Α.Ε 0215 « Επίδοµα θέσης» κατά 19.250,00 ήτοι από 21.000,00 σε 1.750,00
Κ.Α.Ε. 0216 «Προσωπική διαφορά (άρθρο 24 Ν 3205/2003)» κατά 115.500,00 ήτοι
από 126.000,00 σε 10.500,00
Κ.Α.Ε 0217 «Κίνητρο απόδοσης» κατά 110.916,67 ήτοι από 121.000,00 σε
10.083,33
Κ.Α.Ε 0219 «Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών» κατά 3.850,00 ήτοι από 4.200,00 σε
350,00
Κ.Α.Ε. 0224 «Επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας» κατά 6.416,67 ήτοι από
7.000,00 σε 583,33
Κ.Α.Ε 0226 «Επίδοµα πληροφορικής» κατά 3.391,67 ήτοι από 3.700,00 σε 308,33

Κ.Α.Ε. 0228 «Επίδοµα παραµεθορίων περιοχών» κατά 122.833,34 ήτοι από
134.000,00 σε 11.166,66.
Κ.Α.Ε 0239 «Επίδοµα ετοιµότητας» κατά 550,00 ήτοι από 600,00 σε 50,00
Κ.Α.Ε. 0282 «Αποζηµίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια» κατά
8.250,00 ήτοι από 9.000,00 σε 750,00
Κ.Α.Ε. 0285 «Πάγια αποζηµίωση χωρίς ωράριο εργασίας» κατά 4.400,00 ήτοι από
5.000,00 σε 600,00
Κ.Α.Ε. 0291 «Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ» κατά 105.141,67 ήτοι από 180.000,00
σε 74.858,33
Κ.Α.Ε. 0292 «Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς» κατά
103.583,30 ήτοι από 120.000,00 σε 16.416,70
Κ.Α.Ε. 0385 «Αποζηµίωση σπουδαστών που πραγµατοποιούν στις δηµόσιες
υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα» κατά 600,00 ήτοι από 2.500,00 σε 1.900,00.
Η µείωση των παραπάνω Κ.Α.Ε. έγινε λόγω της αντίστοιχης µείωσης των εσόδων για
µισθοδοσία καθώς και για ενίσχυση του Κ.Α.Ε. 0352 του οποίου η εγγεγραµµένη
πίστωση κρίθηκε ανεπαρκής.
Ε.Φ. 292 «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ»
Κ.Α.Ε. 0342 «Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ» κατά 300,00 € ήτοι
από 48.503,55 € σε 48.203,55 €. Η µείωση του παραπάνω Κ.Α.Ε. έγινε για ενίσχυση
του Κ.Α.Ε. 0352 του οποίου η εγγεγραµµένη πίστωση κρίθηκε ανεπαρκής.
Ε.Φ. 295 «∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ»
Κ.Α.Ε. 0342 «Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ.» κατά 7.000,00 €
ήτοι από 24.000,00 € σε 17.000,00 €.
Κ.Α.Ε. 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση
εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. κατά 2.000,00 € ήτοι από 6.591,32 € σε 4.591,32 €.
Κ.Α.Ε. 0511 «Αποζηµιώσεις για υπερωριακή εργασία» κατά 2.000,00 € ήτοι από
6.500,00 € σε 4.500,00 €.
Κ.Α.Ε. 1643 «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού» κατά 22.000,00 € ήτοι από
35.000,00 € σε 13.000,00 €.
Η µείωση των παραπάνω Κ.Α.Ε. έγινε για ενίσχυση των Κ.Α.Ε. 0341 και 0351 των
οποίων η εγγεγραµµένη πίστωση κρίθηκε ανεπαρκής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

A.EΣΟ∆Α

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1
2

071
072

ΚΑΕ
1251
1252/2

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1.630.500,00
2.825.850,00
4.456.350,00

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
2.303.028,66
2.825.850,00
5.128.878,66

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

247.817,29
247.817,29

2.590.362,50
2.590.362,50

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
2.550.845,95
235.487,50
2.786.333,45

Β.ΕΞΟ∆Α

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

071
071
071
072
072
072
072
072
072
072

ΚΑΕ
9771000
9776000
9779000
0211
0212
0213
0215
0216
0217
0219

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ
1.346.009,00
314.537,00
1.427.615,34
2.085.000,00
3.350,00
80.000,00
21.000,00
126.000,00
121.000,00
4.200,00

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.467.171,00
580.901,00
2.449.067,00
2.085.000,00
3.350,00
80.000,00
21.000,00
126.000,00
121.000,00
4.200,00

ΑΥΞΗΣΗ

ΜΕΙΩΣΗ

174.657,89
90.369,40
17.210,00
1.909.875,00
3.070,84
73.333,34
19.250,00
115.500,00
110.916,67
3.850,00

ΤΕΛΙΚΗ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
1.641.828,89
671.270,40
2.431.857,00
175.125,00
279,16
6.666,66
1.750,00
10.500,00
10.083,33
350,00

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

072
072
072
072
072
072
072
072
072
072
292
292
295
295
295
295
295
295

0224
0226
0228
0239
0282
0285
0291
0292
0352
0385
0342
0352
0341
0342
0351
0352
0511
1643
ΣΥΝΟΛΟ

7.000,00
3.700,00
134.000,00
600,00
9.000,00
5.000,00
180.000,00
120.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
5.995.011,34

7.000,00
3.700,00
134.000,00
600,00
9.000,00
5.000,00
180.000,00
120.000,00
2.500,00
2.500,00
48.503,55
12.852,62
74.818,68
24.000,00
1.000,00
6.591,32
6.500,00
35.000,00
7.611.255,17

6.416,67
3.391,67
122.833,34
550,00
8.250,00
4.400,00
105.141,67
103.583,30
600,00
600,00
300,00
300,00
32.500,00
7.000,00
500,00

298.927,29

2.000,00
2.000,00
22.000,00
2.641.472,50

Ο ΠΡΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

583,33
308,33
11.166,66
50,00
750,00
600,00
74.858,33
16.416,70
3.100,00
1.900,00
48.203,55
13.152,62
107.318,68
17.000,00
1.500,00
4.591,32
4.500,00
13.000,00
5.268.709,96

