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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 13ο 

Ματαίωση της διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού 
προϋπολογισµού € 78.000,00 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 και επαναδηµοπράτηση του έργου µε 
τροποποίηση των όρων 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», 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. 

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. 
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7. Την αριθµ. 22/839/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
η  διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξή 
του, 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. 67391/2778/27-07-2012 
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Γ) εγκρίθηκε δαπάνη € 600,00 σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Ε.Φ. 072, 
Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και σε 
τρεις τοπικές, της περίληψης της διακηρύξεως του ανωτέρω διαγωνισµού.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76537/3132/29-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76567/2935/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….. Σας γνωρίζουµε ότι, µε την υπ αριθµ 
22/839//31.07.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε 
η διενέργεια του ανωτέρω ∆ιαγωνισµού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου WINE-NET. Μετά 
την κατάθεση ερωτηµάτων από υποψήφιους αναδόχους που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού διαπιστώθηκαν σχετικά σηµεία στους όρους 
του διαγωνισµού που έπρεπε να διευκρινιστούν. Η υπηρεσία µας προέβη στις τροποποιήσεις 
των σχετικών όρων της προκήρυξης και ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµαστε την µαταίωση 
του ανωτέρω διαγωνισµού και την επαναπροκήρυξή του µε τους τροποποιηθέντες όρους, 
σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο διακήρυξης. Προκειµένου να ανταποκριθούµε στο 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του ανωτέρω έργου και λόγω του επείγοντος της διασφάλισης 
της απορροφητικότητας των εξασφαλισµένων πιστώσεων παρακαλούµε η προθεσµία 
διενέργειας του διαγωνισµού να συντµηθεί σε δεκαπέντε ηµέρες βάσει του άρθρου 10 του Π.∆ 
118/2007. Με βάση τα ανωτέρω εισηγούµαστε  την έγκριση του ποσού των 600€ για την εκ 
νέου δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε δύο οικονοµικές και τρεις τοπικές 
εφηµερίδες. Το ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στον 
Ε.Φ.072 και στον ΚΑΕ 0841…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/1008/30-08-2012) 

− Ματαιώνει τον ανοιχτό διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού προϋπολογισµού € 
78.000,00 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, για τους λόγους που αναφέρονται στην αρ. πρωτ. 76537/3132/29-08-2012 
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
ειδικότερα επειδή απαιτείται αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης αυτού. 

− Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του ως άνω διαγωνισµού, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου µε αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξής του 
και ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης, βάσει του άρθρου 10 του Π.∆.118/2007, λόγω του επείγοντος 
της διασφάλισης της απορροφητικότητας των εξασφαλισµένων πιστώσεων, και προκειµένου 
να ανταποκριθεί η Περιφέρεια Ηπείρου στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του ανωτέρω έργου. 

− Καταρτίζει τη νέα διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, 
µε κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε τους 
τροποποιηθέντες όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως επανασυντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και ελέγχθηκαν από το Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 76537/3132/29-08-2012 εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού  
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Σηµειώνεται ότι ο τελικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του ανωτέρω Προγράµµατος για την 
Περιφέρεια Ηπείρου, ανέρχεται στις € 160.500,00 και ο ως άνω ανοιχτός διαγωνισµός, 
διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, των κάτωθι ∆ράσεων 
Προβολής – ∆ηµοσιότητας του Έργου: «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών 
Προϊόντων», που προκύπτουν από τα σχετικά Πακέτα Εργασίας (Work Packages) και τα 
παραδοτέα (Deliverables) που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο (Application 
Form) συνολικού προϋπολογισµού € 78.000,00  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ):  

• Ηµερίδες (∆ράση 2.1. - 23.000,00 €) 

• ∆ράσεις προώθησης οινικών προϊόντων (∆ράση 2.2. - 15.000,00 €)  

• Παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού (∆ράση 2.3. - 25.000,00 €) 

• Ιστοσελίδα/προβολή (∆ράση 2.4. - 15.000,00 €) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη € 600,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές 
εφηµερίδες των Αθηνών και σε τρεις τοπικές, της περίληψης της νέα διακήρυξης του ανωτέρω 
διαγωνισµού. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ 
µε το εξής σκεπτικό: «Σε οποιαδήποτε µαταίωση διαγωνισµού, και µάλιστα ενώ είναι σε 
εξέλιξη, είναι σηµαντική η επαρκής αιτιολόγηση των λόγων αυτής. Η µαταίωση του ανοιχτού 
διαγωνισµού του συγκεκριµένου έργου (ενός από τα τριάντα και πλέον που υλοποιούνται από 
την Περιφέρεια Ηπείρου) και η εισήγηση της Υπηρεσίας για τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης, καταδεικνύει την αναγκαιότητα για συγκρότηση οµάδας υπηρεσιακών στελεχών σε 
επίπεδο ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε να επεξεργάζονται εγκαίρως και 
στα πλαίσια των έργων, συνολικά, σχέδιο διακηρύξεων, µε δεδοµένο το ευρύ θεσµικό πλαίσιο 
που ισχύει για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, πολύ δε περισσότερο για τα διασυνοριακά. Αυτό 
θα  βοηθούσε στη καλύτερη λειτουργία τόσο των υπηρεσιακών όσο και των αιρετών 
οργάνων.». 

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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