
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 4ο 

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. 

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 και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96, 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. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί της 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση 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», 
συνολικού προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 89802/4035/07-12-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89875/3396/07-12-2011 στον φάκελο 13/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …… η ∆ιεύθυνση τεχνικών έργων της 
περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας, έχει αναλάβει τον καθαρισµό της ζώνης πληµµυρών του 
ποταµού Αχέροντα στη θέση της γέφυρας στον οικισµό Καστρί, προκειµένου να επιτευχθεί 
ασφαλής διέλευση των υδάτων σε περίπτωση πληµµυρικών φαινοµένων που είναι πολύ 
συχνά στην περιοχή. Οι εργασίες στο συγκεκριµένο σηµείο θα είναι: 1. Αµµοληψίες ανάντη 
και κατάντη της γέφυρας του Καστριού προκειµένου ο πυθµένας να είναι καθαρός, µε σωστά 
υψόµετρα, για σωστή απορροή και να  φτάσει στο ύψος των βάθρων της γέφυρας. 2. 
Αποξήλωση και µεταφορά των δέντρων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της γέφυρας 
και που µαζί µε τα φερτά υλικά του ποταµού, δηµιουργούν φυσικά φράγµατα, εµποδίζοντας 
την οµαλή λειτουργία. 3. ∆ηµιουργία χάνδακα εκτόνωσης προς το κατάντη. 4. Καθαρισµός 
του αναχώµατος από την φυτική γη και ανακατασκευή και επιδιόρθωσή του στα σηµεία που 
έχει υποστεί βλάβες. Για την ολοκλήρωση του υποέργου του θέµατος απαιτείται η χρήση των 
παρακάτω µηχανηµάτων: Περιστρεφόµενος εκσκαφέας µεγάλου µεγέθους, Ερπυστριοφόρος 
φορτωτής, Ελαστιχοφόρος φορτωτής, Εκσκαφέας φορτωτής (JCB) και Φορτηγά 
ανατρεπόµενα (τρία). Μετά τα παραπάνω και επειδή το έργο θεωρείται κατεπείγον 
προκειµένου να προλάβουµε την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων που παρατηρούνται 
στην περιοχή του έργου αυτή την περίοδο, παρακαλούµε για τα εξής:  Α)  Έγκριση 
µίσθωσης, µε την σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, µε τους Ιωσήφ και Ηλία Μπεϊντάρη 
Ο.Ε. που έδωσαν την οικονοµικότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις συνηµµένες προσφορές 
ως κατωτέρω: Περιστρεφόµενος εκσκαφέας µεγάλου µεγέθους για 24 ώρες, δηλαδή 24 h x 
70 €/h = 1680,00 € χωρίς ΦΠΑ. Ερπυστριοφόρος φορτωτής για 16 ώρες, δηλαδή 16 h x 50 
€/h = 800,00 € χωρίς ΦΠΑ. Ελαστιχοφόρος φορτωτής για 24 ώρες, δηλαδή 24 h x 50 €/h = 
1.200,00 € χωρίς ΦΠΑ. Εκσκαφέας φορτωτής (JCB) για 24 ώρες, δηλαδή 24 h x 30 €/h = 
720,00 € χωρίς ΦΠΑ. Φορτηγά ανατρεπόµενα (τρία) για 24 ώρες το κάθε ένα, δηλαδή 24 h x 
40 €/h Χ 3 = 2.880,00 € χωρίς ΦΠΑ. Συνολικό ποσό : 7.280,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 8.954,40 Β) 
Ορισµό επιτροπής παραλαβής. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το πρόγραµµα ΚΑΠ 2011 για το 
έργο µε τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ». Επίσης η Υπηρεσία εισηγείται τη 
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής από τους υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας 
που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή, όπως προέκυψαν 
µετά από τη διενεργηθείσα από την Υπηρεσία κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 06-12-2011 Πρακτικό που 
επισυνάπτεται στην εισήγηση.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1034/13-12-2011) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η 
οποία έχει αναλάβει τον καθαρισµό της ζώνης πληµµυρών του ποταµού Αχέροντα στη θέση της 
γέφυρας στον οικισµό Καστρί, προκειµένου να επιτευχθεί ασφαλής διέλευση των υδάτων σε 
περίπτωση πληµµυρικών φαινοµένων που είναι πολύ συχνά στην περιοχή, και λόγω του 
κατεπείγοντος, προκειµένου να εκτελεσθούν οι εργασίες πριν την έναρξη των έντονων 
βροχοπτώσεων που παρατηρούνται στην περιοχή αυτή την περίοδο, τη µίσθωση, µε τη 
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σύναψη του σχετικού συµφωνητικού µε την εταιρεία «Ιωσήφ και Ηλία Μπεϊντάρη Ο.Ε.» που 
έδωσε την οικονοµικότερη προσφορά, των κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων 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, ήτοι:  

1) Περιστρεφόµενος εκσκαφέας µεγάλου µεγέθους ο οποίος θα εργασθεί για 24 ώρες, δηλαδή 
24 h x 70 €/h = 1.680,00 € χωρίς ΦΠΑ.  

2) Ερπυστριοφόρος φορτωτής ο οποίος θα εργασθεί για 16 ώρες, δηλαδή 16 h x 50 €/h = 
800,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

3) Ελαστιχοφόρος φορτωτής ο οποίος θα εργασθεί για 24 ώρες, δηλαδή 24 h x 50 €/h = 
1.200,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

4) Εκσκαφέας φορτωτής (JCB) ο οποίος θα εργασθεί για 24 ώρες, δηλαδή 24 h x 30 €/h = 
720,00 € χωρίς ΦΠΑ και  

5) Φορτηγά ανατρεπόµενα (τρία) τα οποία θα εργασθούν για 24 ώρες το κάθε ένα, δηλαδή 24 
h x 40 €/h Χ 3 = 2.880,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Συνολικό ποσό: 7.280,00 Χ 23% (ΦΠΑ) = 8.954,40 µε ΦΠΑ. 

− Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής του ανωτέρω έργου, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους 
της ∆/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Πρέβεζας: α) Ευάγγελο Γάκη β) Σοφία Παπαγεωργίου και γ) 
Χαρίλαο Γεωργίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στην 
Επιτροπή, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, και αναφέρονται 06-12-2011 
Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής 
.....................................................................................................................................................  
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Πρέβεζα  06 - 12  - 2011 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                                      
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                              
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

            Στην Πρέβεζα σήµερα την 06-12-2011 και ώρα 9:00 π.µ., στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας σε δηµόσια συνεδρίαση  διενεργήθηκε από τον 
Αγαθάγγελο Καλτσίδη Πολιτικό Μηχανικό Π. Ε.,  προϊστάµενο του Τµήµατος ∆οµών περιβάλλοντος της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στο Γραφείο του Προϊσταµένου και 
παρουσία των  υπαλλήλων της Υπηρεσίας Κου Αθανασίου Λέκκου Εργοδηγού και Κας Ελένης 
Κατωπόδη Εργοδηγού, κλήρωση για τον ορισµό µελών προκειµένου να συσταθεί η επιτροπή προσωρινής 
παραλαβής  του υποέργου µε τίτλο: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ 

ΚΑΣΤΡΙ» 
 του έργου µε τίτλο: 

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ». 
Προϋπολογισµού δαπάνης: 9.000,00 € (µε ΦΠΑ) 
  

Από την κλήρωση που διενεργήθηκε για τον ορισµό των τριών (3)  µελών της ανωτέρω Επιτροπής 
λαµβανοµένων υπ’ όψη όλων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας , που είναι υποψήφιοι για την συγκρότηση 
των Επιτροπών δηµοσίων διαγωνισµών των έργων δυνάµει της υπ’ αριθ. 15 / 353 / 09-06-2011 ( θέµα 8ο )  
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφερείας Ηπείρου, αναδείχθηκαν κατά σειρά κλήρωσης οι 
κάτωθι υπάλληλοι της Υπηρεσίας µας ως µέλη της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω 
υποέργου : 

 
1. Ευάγγελος Γάκης 
2. Σοφία Παπαγεωργίου  
3. Χαρίλαος Γεωργίου 

 
Το Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως : 

 
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος 

 
 
 

Αγαθάγγελος Καλτσίδης 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
 

Οι υπάλληλοι 
 

1. Αθανάσιος Λέκκος 
 
2. Ελένη Κατωπόδη  
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