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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 26/2012 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 δεκατρείς (13) του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80616/3082/11-09-2012 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 της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Απόφαση επί της από 30-08-2012 προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της 
εταιρείας «AVENUE C&W Α.Ε.», κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, και του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος 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», 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, 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. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί Ένταξης 
της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΑΔΑ: Β4ΘΞ7Λ9-ΙΨΠ



 - 2 - 

και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη Βελτίωση 
Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η Τροποποίηση 
Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

7. Την αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την 
επιλογή Αναδόχου της Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 µε 
ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα 
– Ήπειρος 2007-2013», µε χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 
2010ΕΠ01880020217012, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, 
όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκαν ύστερα από την αποσαφήνιση των όρων της, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. 459/28-2-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για τη 
δηµοπράτηση του έργου, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 18813/795/01-03-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) Συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως άνω ανοιχτού 
διαγωνισµού και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

8. Το υπ’ αριθµ. 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος, το οποίο υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 60475/2493/06-07-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60806/2272/09-07-2012 στον φάκελο 
10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων εταιρειών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, 
εισηγείται την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM 
A.E.» και «ORANGE A.E.» και την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: «CHOOSE 
& ACCESS A.E.» «MS COMM A.E.» «AVENUE  C&W Α.Ε.» και «ΣΗΜΑ Α.Ε. – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

9. Την αριθµ. 19/769/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος της έγκρισης του Πρακτικού 
1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της υπόθεσης {το 
Πρακτικό 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και 
αντίγραφο της απόφασης 229/1/20-6-2012 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO ΑΕ», η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: 
Β41Ω469ΗΕ9-1ΣΠ)}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε 
έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει για το θέµα της νόµιµης 
συµµετοχής της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον ανωτέρω διαγωνισµό της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και 
να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

10. Την αριθµ. πρωτ. 67259/476/26-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη {συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67279/2571/26-07-
2012 στον φάκελο 10/2012 (συσχετισµένο µε το αριθµ. πρωτ. 60806/2272/09-07-2012 
έγγραφο) εισηγήσεων Ο.Ε.}, στην οποία, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
σ’ αυτή, διατυπώνεται η γνώµη ότι δεν συντρέχει περίπτωση αποκλεισµού της εταιρείας 
«ORANGE A.E.» από την περαιτέρω διαδικασία του υπό εξέλιξη διαγωνισµού. 

11. Την αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία: Α) Ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον διαγωνισµό του 
θέµατος: Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67259/476/26-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, δεν συντρέχει λόγος 
αποκλεισµού της ανωτέρω εταιρείας από την περαιτέρω διαδικασία του υπό εξέλιξη 
διαγωνισµού, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή και επισυνάπτονται στο 
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σώµα της ως άνω απόφασης και Β) Ως προς την έγκριση του Πρακτικού: Εγκρίθηκε το 
Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου 
µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάφθηκε στην ως άνω απόφαση αποτελώντας ενιαίο και 
αναπόσπαστο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά 
την ολοκλήρωση της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων 
εταιρειών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, εισηγείται την 
αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: «ENCORE Α.Ε.», «NEXT COM A.E.» και 
«ORANGE A.E.» και την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: «CHOOSE & 
ACCESS A.E.», «MS COMM A.E.», «AVENUE C&W Α.Ε.» και «ΣΗΜΑ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», οι οποίες αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία 
του διαγωνισµού. 

12. Την αριθµ. 24/1010/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε, βάσει του από 28-08-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου, η από 20-08-2012 
ένσταση – ενδικοφανής προσφυγή του Ν. 3886/2010 της εταιρείας «NEXT COM A.E.», 
κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, επί του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου».  

13. Την από 30-08-2012 προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της εταιρείας «AVENUE 
C&W Α.Ε.», κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
και του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού 
διαγωνισµού του θέµατος, η οποία εστάλη µε ΦΑΞ στη ∆/νση Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού Π.Η., την 30-08-2012, εδόθη στη Γραµµατεία της Οικονοµικής 
Επιτροπής την 31-08-2012 (και έλαβε αριθµ. πρωτ. (εισερχ.)77074/2941/31-08-2012 της 
Οικονοµικής Επιτροπής, συνηµµένη στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). Σηµειώνεται 
ότι το πρωτότυπο έγγραφο της ως άνω προσφυγής, εστάλη ταχυδροµικώς και παρελήφθη 
από τη Γραµµατεία της Ο.Ε., την 03-09-2012. Η ως άνω προσφυγή της εταιρείας 
«AVENUE C&W Α.Ε.», διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. (εξερχ.) 2941/31-08-2012 
έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του 
άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την παροχή γνωµοδότησης. 

Το κείµενο της ως άνω προσφυγής της εταιρείας «AVENUE C&W Α.Ε.», παρατίθεται 
κατωτέρω αυτολεξεί:  

Προς την Περιφέρεια Ηπείρου  
Οικονοµική Επιτροπή 
Ως Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού για την µε αριθµ. 21428/920/08.03.2012 
∆ιακήρυξη για την επιλογή αναδόχου της πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και 
Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου» 

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η   

Άρθρου 4 Ν. 3886/2010 

Της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Creators & Workers Avenue ∆ιαφηµιστική και 
Εµπορική Ανώνυµη Εταιρία», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής οδός Σαρανταπόρου 1 & 
∆ελφών και εκπροσωπείται νόµιµα. 

Κ Α Τ Α  

1. Της µε αριθµ. 22/840/31.07.2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
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2. Του µε αριθµ. 1/05.07.2012 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
µε αριθµ. διακήρυξης 21428/920/08.03.2012 δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού γιο την 
επιλογή αναδόχου της πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

3. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης. 

- / - 
Με την µε αριθµ. 21428/920/08.03.2012 διακήρυξη (στο εξής η «∆ιακήρυξη») της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, 
Περιβάλλοντος & Υποδοµών - ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού) 
προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισµός (στο εξής ο «∆ιαγωνισµός»), για την επιλογή 
αναδόχου της πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογιζόµενης δαπάνης € 940.495,87 (µη 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά. 

Στον ανωτέρω διαγωνισµό, ο οποίος (µη νόµιµα) διενεργήθηκε στις 03.05.2012, 
συµµετείχε και η εταιρία µας µε την υποβολή πλήρους τεχνικής και οικονοµικής 
προσφοράς. 

Με την µε αριθµ. 42358/14,05.2012 προδικαστική προσφυγή, η εταιρία µας αιτήθηκε την 
ακύρωση της διενεργηθείσας την ανωτέρω ηµεροµηνία διαγωνιστικής διαδικασίας, 
δεδοµένου ότι µε την µε αριθµ. πρωτ. 17622/ΕΥΣΣΑΑΠ 930/12,04.2012 Εγκύκλιο της 
Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ορίσθηκε η υποχρέωση των 
αρµόδιων φορέων να προχωρήσουν σε αναστολή των δράσεων δηµοσιότητας για 
συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ πράξεις µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας των 
βουλευτικών εκλογών (06.05.2012). 

Τέλος µε την από 07.06.2012 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, για την οποία έχει ορισθεί 
δικάσιµος (µετά από αναβολή) στις 12,09.2012, η εταιρία µας αιτήθηκε την αναστολή 
εκτέλεσης της τεκµαιρόµενης σιωπηρής απόρριψης της µε αριθµ. 42358/14.05.2012 
προδικαστικής προσφυγής µας καθώς επίσης και της διαδικασίας διενέργειας του αριθµ. 
διακήρυξης 21428/920/08.03.2012 δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού. 

Παρά την ανωτέρω αίτηση, στις 20.08.2012 κοινοποιήθηκε στην εταιρία µας, κατά 
παράβαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, η µε αριθµ. 22/840/31.07.2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε βάση την οποία αποφασίσθηκε µη 
νόµιµα ο αποκλεισµός της εταιρίας µας από την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Την ανωτέρω απόφαση, της οποίας λάβαµε για πρώτη φορά πλήρη γνώση στις 20-08.2012, 
προσβάλλουµε µε την παρούσα προσφυγή µας και ζητούµε την ακύρωση και ανάκλησή 
της για τους ακόλουθους νόµιµους, βάσιµους και αληθείς λόγους: 

(I) Η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων. 

Με βάση όσα αναφέρονται στο µε αριθµ. 1/05.07.2012 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 
και αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού οι κατατεθείσες από την εταιρία µας υπεύθυνες δηλώσεις είναι (δήθεν) 
µη νόµιµες, διότι φέρουν ως ηµεροµηνία υπογραφής και θεώρησης του γνησίου αυτών τις 
30.04.2012 ενώ οι προσφορές των διαγωνιζοµένων έπρεπε να κατατεθούν στις 02.05.2012. 
Η ανωτέρω εκτίµηση της Επιτροπής είναι νοµικό και ουσιαστικά αβάσιµη για τους 
ακόλουθους λόγους: (α) η ηµεροµηνία σύνταξης της κατ' άρθρο 8 του ν.1599/1986 
υπεύθυνης δηλώσεως δεν απαιτείται να ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία υποβολής της 
προσφοράς, διότι κρίσιµο στοιχείο για το παραδεκτό της συγκεκριµένης δήλωσης αποτελεί 
όχι η ηµεροµηνία συντάξεώς της αλλά το περιεχόµενο της, µε το οποίο αρκεί να 
βεβαιώνεται ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους οι 
συµµετέχοντες πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, (β) η 
ανωτέρω δήλωση, ως δηµόσιο έγγραφο νοµίµως συντεταγµένο, παρέχει πλήρη απόδειξη 
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για όσα βεβαιώνονται µε αυτήν, έστω και αν αφορούν µελλοντικά γεγονότα, χωρίς εκ του 
λόγου αυτού και µόνο να επέρχεται ανακρίβεια της συγκεκριµένης δηλώσεως, 

(γ) η υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε το άρθρο 167 ΑΚ, στο οποίο ορίζεται ότι «Η δήλωση 
της βουλήσεως έχει νοµική ενέργεια µόνον αφ' ής περιέλθει στο πρόσωπο, προς το οποίο 
απαιτείται ν’ απευθυνθεί», επιφέρει τα έννοµα αποτελέσµατά της από την περιέλευσή της 
στην αναθέτουσα αρχή (02.05,2012), ανεξαρτήτως χρόνου συντάξεώς της, και, εποµένως, 
το δηλωθέν µελλοντικό γεγονός καθίσταται, πάντως, παρελθόν µε την υποβολή ενώπιον 
της ως άνω αρχής της δηλώσεως, µαζί µε την προσφορά, 

(δ) η βεβαίωση «µελλοντικού» γεγονότος µε την επίδικη υπεύθυνη δήλωση όχι µόνον 
εκτρέπεται αλλά και ρητώς επιβάλλεται από τη ∆ιακήρυξη, καθ' όσον αναλαµβάνεται µε 
αυτήν η υποχρέωση για την προσήκουσα προσκόµιση των σχετικών µε τις δηλούµενες 
ιδιότητες δικαιολογητικών, 

(ε) σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή, εφ' όσον αµφισβητείτο το περιεχόµενο των 
επίδικων δηλώσεων της εταιρίας µας, ώφειλε, ενόψει της αρχής της χρηστής διοικήσεως, 
να της επιτρέψει να αποδείξει το περιεχόµενο των συγκεκριµένων δηλώσεων, την ακρίβεια 
του οποίου µπορούσε να ελέγξει και βάσει των τηρουµένων σε άλλες υπηρεσίες στοιχείων. 

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα καθίσταται σαφές ότι µη νόµιµα αποκλείσθηκε η εταιρία µας από 
την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τον λόγο δε αυτό θα πρέπει να ανακληθεί, 
διαφορετικά να τροποποιηθεί, η προσβαλλόµενη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 (II) Η µη ρητή αναφορά του ειδικού επαγγέλµατος της εταιρίας µας 

Η Επιτροπή θεώρησε περαιτέρω ότι επιβάλλεται ο αποκλεισµός της εταιρίας µας από την 
εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας εξαιτίας της µη ρητής αναφοράς του ειδικού 
επαγγέλµατος µε βάση το οποίο είναι εγγεγραµµένη η εταιρία µας στο οικείο 
επιµελητήριο. 

Ο ανωτέρω λόγος αποκλεισµού είναι επίσης πρόδηλα µη βάσιµος και προσχηµατικός διότι 
το ειδικό επάγγελµα της εταιρίας µας προκύπτει όχι µόνο από την επωνυµία αυτής αλλά 
επιπρόσθετα και από το σύνολο των υποβληθέντων από την εταιρία µας νοµιµοποιητικών 
εγγράφων και δικαιολογητικών (καταστατικό, ΦΕΚ, πιστοποίηση κατά 1435/2009, κλπ). 

Επειδή όλοι οι λόγοι της παρούσας προσφυγής µας είναι νόµιµοι, βάσιµοι και 
αληθινοί. 

Επειδή η εταιρία µας επιφυλάσσεται να απευθυνθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, προκειµένου να προβάλλει µε σαφήνεια και ακρίβεια όλες τις αιτιάσεις της 
σχετικά µε την τήρηση από την αναθέτουσα αρχή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου 
για τις δηµόσιες συµβάσεις. 

Επειδή η παρούσα ασκείται νόµιµα και εµπρόθεσµα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

και µε την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώµατος µας 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε  

Να γίνει δεκτή στο σύνολο της η παρούσα προσφυγή µας. 

Να ανακληθεί η προσβαλλόµενη µε αριθµ. 22/840/31.07.2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και να επιτραπεί η συµµετοχή της εταιρίας στην 
εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2012 

Για την αιτούσα  
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A V E N U E  C & W  

Οδυσσέας ∆ρακάκης 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Το από 05-09-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 
118/07), σχετικά µε την από 30-08-2012 προσφυγή της εταιρείας «A V E N U E  
C&W» {διαβιβάσθηκε µε το ∆.Υ./07-09-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
80088/3016/10-09-2012 (συσχετισµένο µε το αριθµ. πρωτ. 77074/2941/31-08-2012 
έγγραφο) στον φάκελο 14/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.}. Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07), η οποία στην ίδια 
συνεδρίαση εξέτασε και τις προδικαστικές προσφυγές των εταιρειών «MSCOMM Α.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «CHOOSE 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», « ….. οµόφωνα εισηγείται ̟ρος την αρµόδια Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή την 
α̟όρριψη όλων των αιτιάσεων ̟ου αναφέρονται στις Ενστάσεις - Ενδικοφανείς 
Προσφυγές Ν. 3886/2010…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 26/1051/13-09-2012) 

Εξετάζει την από 30-08-2012 προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της ανώνυµης 
εταιρίας µε την επωνυµία «Creators & Workers Avenue ∆ιαφηµιστική και Εµπορική Ανώνυµη 
Εταιρία» («AVENUE C&W Α.Ε.»), κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Πρακτικού 1/05-07-2012 της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου 
της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 µε ΦΠΑ, 
η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος 2007-2013», µε χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 
2010ΕΠ01880020217012.  

Με την ως άνω  προσφυγή του Ν. 3886/2010, η εταιρεία «AVENUE C&W Α.Ε.», και για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 13), ζητά: «Να γίνει δεκτή η 
παρούσα προσφυγή µας. Να ανακληθεί η προσβαλλόµενη µε αριθµ. 22/840/31.07.2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και να επιτραπεί η συµµετοχή 
της εταιρίας στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.». 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, σύµφωνα µε το από 05-09-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 118/07) της Περιφέρειας Ηπείρου (η 
οποία στην ίδια συνεδρίαση εξέτασε και τις προδικαστικές προσφυγές των εταιρειών 
«MSCOMM Α.Ε.» και «CHOOCE Α.Ε. – ACCESS A.E.») και για τους ορθούς και βάσιµους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτό, το κείµενο του οποίου παρατίθεται κατωτέρω 
αυτολεξεί: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
(άρθρου 38 Π.∆. 118/07) 

 
Στα Ιωάννινα την 5-9-2012, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10.00, στο γραφείο 205 της 
Περιφέρειας Η̟είρου συνήλθε η Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων (άρθρου 38 Π.∆. 
118/07).  

Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκαν οι: 
α) Γαρδίκος ∆ηµήτριος, εκτελών χρέη ̟ροέδρου. 
β) Βαγενάς Ευάγγελος, τακτικό µέλος 
γ) Μ̟ρίκος Αθανάσιος, τακτικό µέλος 
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δ) Γκατζές ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος 
ε) Κατηρτζίδη Ανθούλα, τακτικό µέλος 
Χρέη εισηγητή εκτέλεσε η Μαυριά Αλεξάνδρα. Στη συνεδρίαση ̟αραβρέθηκε 

και η Μελισσόβα Λαµ̟ρινή υ̟άλληλος της Περιφέρειας Η̟είρου ως γραµµατέας για 
την τήρηση των ̟ρακτικών της Ε̟ιτρο̟ής. 

Σκο̟ός της συνεδρίασης ήταν η εξέταση των Προδικαστικών Προσφυγών των 
Εταιρειών 1)«MSCOMM Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 2) «CREATORS & WORKERS AVENUE  
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E» και 3) «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
κατά: 
α) της 22/840/31-7-2012 α̟οφάσεως της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας 
Η̟είρου ε̟ί του ̟ρακτικού 1/5-7-2012 της ε̟ιτρο̟ής διενέργειας του διαγωνισµού µε 
αριθµό ̟ρωτοκόλλου 21428/920/8-3-2012 για την ενταγµένη στο ΕΣΠΑ ̟ράξη 
“ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” και  
β) κάθε άλλης συναφούς ̟ράξης ή ̟αράλειψης. 
  Η ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε τις υ̟οβληθείσες 
̟ροδικαστικές ̟ροσφυγές και δια̟ίστωσε το εµ̟ρόθεσµο της κατάθεσης ̟ροέβη στην 
εξέταση του ̟εριεχοµένου των ενστάσεων και δια̟ίστωσε ότι: 
Α)Όσον αφορά τις εταιρείες 1)«MSCOMM Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 2) «CREATORS & 
WORKERS AVENUE  ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E» µη νόµιµα 
̟ροβάλλονται οι αναφερόµενοι στην ̟ροσφυγή ισχυρισµοί της εν λόγω εταιρείας  
̟ου σχετίζονται µε τις  υ̟οβληθείσες  υ̟εύθυνες δηλώσεις και ιδιαίτερα ότι :  

1. «Η ηµεροµηνία σύνταξης της  υ̟εύθυνης δήλωσης δεν α̟αιτείται να ταυτίζεται 
µε την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟ροσφοράς της µε το σκε̟τικό ότι σε αυτήν 
βεβαιώνεται ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟ροσφοράς οι 
συµµετέχοντες ̟ληρούν τις νόµιµες ̟ροϋ̟οθέσεις συµµετοχής τους στον 
διαγωνισµό κ.λ.̟.» Ειδικότερα οι ως άνω ισχυρισµοί κρίνονται αβάσιµοι και 
µη νόµιµοι διότι η ηµεροµηνία σύνταξης της υ̟εύθυνης δήλωσης ̟ρέ̟ει να 
συµ̟ί̟τει µε την ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟ροσφοράς, ώστε να καλύ̟τει και 
την ηµεροµηνία αυτή, άλλως είναι α̟αράδεκτη. ∆ήλωση µε ηµεροµηνία 
̟ρογενέστερη εκείνης της υ̟οβολής της ̟ροσφοράς δεν καλύ̟τει τις 
α̟αιτήσεις της ̟ροκήρυξης, αφού βεβαιώνοντας την ανυ̟αρξία καταδικών, 
κ.λ.̟ σε µελλοντική ηµεροµηνία είναι αυτονόητα ανακριβής. Η υ̟εύθυνη 
δήλωση αφορά α̟οκλειστικά και µόνο γεγονότα ̟αρόντα ή ̟αρελθόντα και 
όχι µέλλοντα .  Η θεώρηση του γνήσιου της υ̟ογραφής του δηλούντος µ̟ορεί 
να γίνει και ̟ριν την ηµεροµηνία της υ̟οβολής της υ̟εύθυνης δήλωσης , αφού 
κρίσιµο είναι ̟οιος είναι ο υ̟ογράφων και όχι ̟ότε υ̟ογράφει ενώ̟ιον του 
βεβαιούντος το γνήσιο της υ̟ογραφής. (1118/2010 ΣΤΕ 520154    ΣτΕ 
1337/2008, Γνωµοδότηση ΝΣΚ 317/2007. 

2. Ότι «κακώς α̟οκλείστηκε ε̟ειδή δεν αναφέρονταν στην υ̟εύθυνη δήλωση της 
ρητά το ειδικό ε̟άγγελµα της καθώς και το οικείο ε̟ιµελητήριο,  µε το 
σκε̟τικό ότι αυτά ̟ροκύ̟τουν α̟ό το σύνολο των υ̟οβληθέντων 
νοµιµο̟οιητικών εγγράφων και δικαιολογητικών». Και οι ως άνω ισχυρισµοί 
κρίνονται αβάσιµοι και µη νόµιµοι διότι στο Γ.2.1 «Υ̟οβαλλόµενα 
δικαιολογητικά» αναφέρεται ρητά  ότι στην υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 

ΑΔΑ: Β4ΘΞ7Λ9-ΙΨΠ



 - 8 - 

1599/1986 θα δηλώνεται το Ε̟ιµελητήριο, στο ο̟οίο υ̟άγονται αντίστοιχα οι 
διαγωνιζόµενοι καθώς και το ειδικό ε̟άγγελµα τους.   

Β) Όσον αφορά την εταιρεία «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µη νόµιµα 
̟ροβάλλονται οι αναφερόµενοι στην ̟ροσφυγή ισχυρισµοί της εν λόγω εταιρείας  
̟ου σχετίζονται µε τις  υ̟οβληθείσες  υ̟εύθυνες δηλώσεις και ιδιαίτερα ότι αβάσιµα 
και α̟ολύτως αντιφατικά ̟ροβάλλονται οι σχετικοί ισχυρισµοί της ̟ροσφεύγουσας 
εταιρείας ̟ου αναφέρονται στον λόγο ασάφειας της ̟ροκήρυξης του διαγωνισµού και 
ειδικότερα στην ηµεροµηνία της µία εκ των δύο υ̟οβαλλόµενων εγγυητικών 
ε̟ιστολών κ.λ.̟. Ειδικότερα αναφέρεται ότι δήθεν “σε κανένα σηµείο της αριθ. 
̟ρωτοκόλλου 21428/929/8-3-2012 ̟ροκήρυξης του διαγωνισµού δεν ορίζεται η 
3/5/2012 ως η « ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού »  και ούτε αυτό 
̟ροκύ̟τει α̟ό κά̟οιον όρο αυτής, µε σαφήνεια, ό̟ως θα έ̟ρε̟ε, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 ̟αρ 1. του ̟.δ. 118/2012 ό̟ου « Οι όροι της διακήρυξης διαγωνισµού ̟ρέ̟ει 
να είναι σαφείς και ̟λήρεις»” 
 Οι αιτιάσεις αυτές είναι αβάσιµες µη νόµιµες και αντιφατικές διότι : 

1. Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα υ̟οβαλλόµενα δικαιολογητικά εκ µέρους της 
̟ροσφεύγουσας, η µία εκ των δύο εγγυητικών ε̟ιστολών αναγράφει  την ορθή 
ηµεροµηνία του διαγωνισµού ήτοι την 3-5-2012, ηµεροµηνία ̟ου ήταν 
α̟ολύτως σαφής, γνωστή στην ̟ροσφεύγουσα και ως εκ τούτου αναφέρεται 
στην εγγυητική ε̟ιστολή. Σε καµιά ̟ερί̟τωση δεν µ̟ορεί να γίνει λόγος για 
έλλειµµα ή ασάφεια στην ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 

2. Στους υ̟οβληθέντες α̟ό την ̟ροσφεύγουσα εταιρεία φάκελους, ορίζεται ότι 
αυτοί α̟οτελούν φακέλους ̟ροσφοράς της υ̟΄αρ. 21428/920/08-03-2012 της 
διακήρυξης µε ηµεροµηνία υ̟οβολής της ̟ροσφοράς την 2/5/2012 και 
ηµεροµηνία α̟οσφράγισης  (διαγωνισµού) 3/5/2012 και ε̟ίσης η σχετική 
δεσµευτική ε̟ιστολή της ίδιας εταιρείας αναφέρει ότι η ̟ροσφορά αυτή 
δεσµεύει για διάστηµα 180 ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την ε̟οµένη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 

     3.  Σε όλους τους διαγωνισµούς είναι γνωστό ότι η ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού είναι η ηµέρα α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών. 

  4.  Στο σηµείο της διακήρυξης Β.2.2.1. « Τό̟ος και χρόνος υ̟οβολής και 
α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών » αναφέρεται ρητά ότι η α̟οσφράγιση των 
̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 3/5/2012 ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10.00 
̟.µ.  

5.  Στο Β.3. « Ισχύς ̟ροσφορών » αναφέρεται ότι οι ̟ροσφορές ισχύουν και 
δεσµεύον τους ̟ροσφέροντες στο διαγωνισµό για εκατόν ογδόντα ( 180 ) 
ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού.  

6.  Σύµφωνα µε το Β.1.2  « Α̟οκλεισµός υ̟οψηφίων » η ̟ροσφορά α̟οκλείεται 
όταν δεν ορίζεται ως χρόνος ισχύος της ̟ροσφοράς της τουλάχιστον εκατό 
οδόντα ( 180 ) ηµερολογιακές ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και  όσοι δεν υ̟οβάλουν την εγγυητική 
ε̟ιστολή συµµετοχής   και την ̟ροσφορά τους κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην 
̟αρούσα.. 

7.  Στο Β.5. « Εγγύηση συµµετοχής » ̟ρέ̟ει να έχει ισχύ τουλάχιστον διακόσιες 
σαράντα  ( 240 ) ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού και να εκδίδεται υ̟έρ της Περιφέρειας Η̟είρου σύµφωνα µε το 
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υ̟όδειγµα του Παραρτήµατος  Α. Στο υ̟όδειγµα αναφέρεται ότι “δηλώνουµε 
µε την ̟αρούσα εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου θα διεξαχθεί την………….. 
vi(ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)”.  

8.  Στο Γ.1. « Γενικοί όροι » η ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να φέρει µεταξύ των 
άλλων και την ηµεροµηνία του ∆ιαγωνισµού, ̟ράγµα ̟ου στην ̟ροσφορά της 
εταιρείας αναφέρεται..  

 9. Τέλος στο Γ.2. «Υ̟οβαλλόµενα δικαιολογητικά» για την ̟ιστο̟οίηση της 
χρηµατοοικονοµικής ικανότητας αναφέρεται ρητά  η εγγυητική ε̟ιστολή 
συµµετοχής ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να ̟εριλαµβάνει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού 
µεταξύ των άλλων την  ηµεροµηνία του διαγωνισµού, ό̟ως ακριβώς α̟αιτείται 
σύµφωνα µε το  άρθρο 25 ̟αρ.4 εδαφ. γ. Ι του Π.∆.118/2007.   

 Μετά τα ̟αρα̟άνω η Ε̟ιτρο̟ή οµόφωνα εισηγείται ̟ρος την αρµόδια 
Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή την α̟όρριψη όλων των αιτιάσεων ̟ου αναφέρονται στις  
Ενστάσεις-Ενδικοφανείς Προσφυγές Ν. 3886/2010. 
 Το ̟αρόν αφού συντάχτηκε και αναγνώστηκε α̟ό όλα τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής 
υ̟ογράφεται ως ακολούθως: 
 
           Ο Πρόεδρος                                                                Τα µέλη  
         Γαρδίκος ∆ηµήτριος                                            Βαγενάς Ευάγγελος 
                                                                                         Μ̟ρίκος Αθανάσιος 
                                                                                         Γκατζές ∆ηµήτριος 
                                                                                         Κατηρτζίδη Ανθούλα 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, 
αριθµ. 7/231/01-03-2012, 14/569/21-05-2012 22/840/31-07-2012 και 24/1010/30-08-
2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι έχει διαφορετική 
αντίληψη για τον τουρισµό, όπως εκφράσθηκε από την παράταξη «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε σχετικές συζητήσεις στο Περιφερειακό Συµβούλιο, 
θεωρώντας τον κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα. Χρειάζεται µια άλλη πολιτική η 
οποία θα παίρνει όλα εκείνα τα µέτρα, ούτως ώστε τα λαϊκά στρώµατα να έχουν 
πρόσβαση στο συγκεκριµένο αγαθό, όµως η πολιτική της Περιφέρειας δεν κινείται σ’ 
αυτή την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα ο τουρισµός ως κοινωνικό αγαθό, όλο και πιο 
πολύ να γίνεται «όνειρο θερινής νυκτός» για τους εργαζόµενους.  

............................................................................................................................................................. 
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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