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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 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 τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση 
των ∆ράσεων: ∆ιαχείριση, Συντονισµός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ, 
στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών 
Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine  Products" µε το 
ακρωνύµιο “WINE-NET ", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’).  

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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, 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. 
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6. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία: Wine – net. 

7. Την αριθµ. 22/838/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η  διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων ∆ιαχείριση, Συντονισµός & 
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού 
προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια 
του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την 
πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και 
ελέγχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 66754/2758/25-07-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76580/3134/29-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76609/2938/29-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται Α) τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης του διαγωνισµού του έργου του θέµατος, από τα µέλη, όπως έχουν 
προκύψει µετά από την διαδικασία κλήρωσης που προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 
4024/11 και Γ) Η συγκροτηθείσα, µε την 5/130/13-2-2012 απόφαση της Ο.Ε., Επιτροπή 
εξέτασης Ενστάσεων – Προσφυγών, να αποτελέσει Επιτροπή εξέτασης Ενστάσεων- 
Προδικαστικών προσφυγών και του εν λόγω διαγωνισµού σε όλα τα στάδια  διεξαγωγής 
του.  

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

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Πλιάκος, απέχει από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριµένο θέµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρ. 
172 και 180 του Ν. 3852/2010 λόγω συγγένειας µε κληρωθέν µέλος της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/1009/30-08-2012) 

Α.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του πρόχειρου 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των 
∆ράσεων: ∆ιαχείριση, Συντονισµός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ, στο 
Πλαίσιο του Έργου: «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / 
“Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-
NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-
2013, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει βάσει της αριθµ. 16/68/12-09-2011 
απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο αριθµ. πρωτ. 76570/3133/29-08-
2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

1. Λύγδα Ασηµίνα, Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού µε βαθµό ∆', ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Χριστοδούλου 
Κων/νο, ΤΕ Πληροφορικής υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, µε βαθµό ∆' 

2. Μάνη Ηλία, ΠΕ Γεωτεχνικών – υπάλληλο της ∆/νση Αγροτικής Οικον. & 
Κτηνιατρικής, του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Ιωαννίνων µε 
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βαθµό ∆' ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον Παπαζήση Σωτήριο, ΠΕ 
Γεωτεχνικών – υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, µε βαθµό  ∆' 

3. Λώλη Παναγιώτα, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας- Βιολογικής Γεωργίας, υπάλληλο της  
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής 
Παραγωγής Π.Ε. Ιωαννίνων µε βαθµό Ε'  ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια την 
Ντούβαλη Ρεγγίνα, ΤΕ Τοπογράφων – υπάλληλος της ∆/νσης Πολιτικής Γης 
Περιφέρειας Ηπείρου, του Τµήµατος Τοπογραφίας, µε βαθµό  Ε'. 

Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής θα ασκεί η Κατηρτζίδη Ανθούλα, υπάλληλος του 
Τµήµατος Συντονισµού της ∆/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
κλάδου ΠΕ ∆/κού Οικ/κού, µε βαθµό ∆. 

Β.  Η συγκροτηθείσα, µε την αριθµ. 5/130/13-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του 
Ν. 3886/2010, θα αποτελέσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και 
του ως άνω πρόχερου διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των 
∆ράσεων: ∆ιαχείριση, Συντονισµός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, σε όλα τα στάδια  διεξαγωγής του. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη 
σχετική αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……η οποία 
καταψήφισε τη συµµετοχή, επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες 
στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν 
προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων.». 

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

        2. Καττής Νικόλαος 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                  Ιωάννινα,  29-08-2012         
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ.76570/3133 
Πληροφορίες  : Η. Μάνης 
Τηλ. :  26510-87118 
E-mail: i.manis@php.gov.gr 
 
  

          ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διεξαγωγής του διαγωνισµού (Πρόχειρος) για την επιλογή του/των 
αναδόχου/-ων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου  «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την 
προώθηση των Οινικών Προϊόντων/ Cross – border Network for the Promotion of Wine 
Products » και ακρωνύµιο WINE - NET. 
 
 
 Σήµερα στις  29-08-2012 παρουσία των : 
1. Μπακοπούλου Ευγενία,  Προϊστάµενη του Σχεδιασµού Περιφερειακής Πολιτικής 
2.Ευανθίας Βόσιου, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και  
3.Γιαννούση Πηνελόπης, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  
∆ιεξήχθη η κλήρωση των  τακτικών  και των αναπληρωµατικών µελών για τη συµµετοχή 
τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισµού, για την επιλογή 
του/των αναδόχου/-ων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου  «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την 
προώθηση των Οινικών Προϊόντων/ Cross – border Network for the Promotion of Wine 
Products» και ακρωνύµιο WINE - NET, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/11. 
Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 25/11/2011 κατάστασης της ∆/νσης 
∆ιοικητικού έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 

 Για τον Πρόχειρο διαγωνισµό του έργου κληρώθηκαν, ως µέλη µε την  εξής σειρά οι: 
1. Λύγδα Ασηµίνα Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού υπάλληλο της ∆/νσης 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού µε βαθµό  ∆', ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Χριστοδούλου Κων/νο, ΤΕ Πληροφορικής υπάλληλο της 
∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού µε βαθµό ∆'. 

2. Μάνης Ηλίας, ΠΕ Γεωτεχνικών – υπάλληλος της  ∆/νση Αγροτικής Οικον. & 
Κτηνιατρικής, του Τµήµατος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Ιωαννίνων 
µε βαθµό  ∆' ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του  τον Παπαζήση Σωτήριο  ΠΕ 
Γεωτεχνικών – υπάλληλο της  ∆/νση Αγροτικής Οικον. & Κτηνιατρικής, ΠΕ 
Ιωαννίνων µε βαθµό  ∆' 

3. Λώλη Παναγιώτα  ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας- Βιολογικής Γεωργίας – υπάλληλο     
της  ∆/νσης Αγροτικής  Οικονοµίας & Κτηνιατρικής του Τµήµατος Φυτικής και 
Ζωικής Παραγωγής Π.Ε. Ιωαννίνων µε βαθµό Ε'  ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτριά της την Ντούβαλη Ρεγγίνα  ΤΕ Τοπογράφων – υπάλληλος της  
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∆/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Ηπείρου, του Τµήµατος Τοπογραφίας µε 
βαθµό  ΣΤ'. 

 
 
                                                                                                    Ιωάννινα  29-08-2012 
 
                                                                                       Η Επιτροπή  
Ε.∆.                                                                                                   
 1. Αρχείο                                                                         1. 
  2. Φ. ∆ιαγωνισµού 
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