
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 2ο 

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

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 Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
88223/3343/02-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 88561/3360/02-12-2011 στον 
φάκελο 13/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια της υλοποίησης 
του προγράµµατος προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αυτό αποτυπώνεται στον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό της και προκειµένου να καλυφθούν υφιστάµενες υπηρεσιακές 
ανάγκες του µηχανικού εξοπλισµού της Π. Ε. Πρέβεζας, την έγκριση και ανάθεση της 
προµήθειας των ελαστικών που αναφέρονται στην εισήγηση, στην εταιρεία ΜΑΡΤΙ∆ΗΣ 
ΑΛΕΞΙΟΣ ποσού  5.060,00 € µε ΦΠΑ,  σύµφωνα µε την συνηµµένη προσφορά. 

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 
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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 παρερχοµένων υπηρεσιών. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 36/1032/13-12-2011) 

Εγκρίνει την προµήθεια των ελαστικών, όπως αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, για τις 
ανάγκες του µηχανικού εξοπλισµού της Π. Ε. Πρέβεζας, και την ανάθεση αυτής στον 
ΜΑΡΤΙ∆Η ΑΛΕΞΙΟ, µε συνολική δαπάνη € 5.060,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072 ΚΑΕ 1329, του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας), ως εξής:  

 ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΑ - ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) 

ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ 

12R/22.5 WEST LAKE 4 400,00 1.600,00 € 

1400/24 12ΛΙΝΑ SYPER STOON 2 480,00 960,00 € 

23,5/25 FOFESTER 2 1250,00 2.500,00 € 

                                                             ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 5.060,00 € 

� 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, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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