
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 27ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (µειωτικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου στο ∆.∆. Σµυρτιάς», αναδόχου 
Κωνσταντίνου Βάββα.  

 
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 Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 89123/9302/06-12-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 89284/3366/06-12-2011 στον φάκελο 13/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του  Προγράµµατος ΚΑΠ 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µε αρχικό 
προϋπολογισµό 250.000,00 €. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  
συνολικής δαπάνης  129.355,52  €   µε  το Φ.Π.Α. και την αναθεώρηση,  συντάχθηκε α) 
Για την τακτοποίηση ποσοτήτων εργασιών µε βάση τις αναλυτικές επιµετρήσεις του 
έργου. β) Για την τιµολόγηση µίας νέας εργασίας (Καθαίρεση συνήθων κατασκευών µε 
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εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής). Η συγκεκριµένη εργασία ήταν απαραίτητη 
διότι,  το υφιστάµενο θυρόφραγµα είχε πλάτος 1,00 Μ  το οποίο στην πράξη αποδείχθηκε 
πολύ µικρό για να διέλθουν τα φερτά υλικά. Η θεραπεία του εν λόγω προβλήµατος 
επιβάλει την διαπλάτυνση  του θυροφράγµατος από 1,00 µ σε 3,00 µ µε την τεχνική της 
αδιατάρακτης κοπής έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα στατικής επάρκειας 
στον τοίχο του φράγµατος. Με τον παρόντα  1ο ΑΠΕ ολοκληρώνονται οι εργασίες της  
παρούσας εργολαβίας. Η σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. εµπίπτει  στις διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. το ύψος της δαπάνης του οποίου θα ανέλθει σε 129.355,52 €   
συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, ήτοι: 98,060,61 € για εργασίες 
7.500,00  € για Αναθεώρηση και 23.794,91  € για  Φ.Π.Α., σύµφωνα και µε την οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, 
και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. µε την αριθµ. 9/228/24-11-2011 Πράξη του, που επισυνάπτεται 
στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1057/13-12-2011) 

Εγκρίνει 1ου ΑΠΕ (µειωτικό) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου στο ∆.∆. Σµυρτιάς», αναδόχου 
Κωνσταντίνου Βάββα, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, συνολικής δαπάνης € 
129.355,52 συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ (ήτοι: 98,060,61 € για 
εργασίες 7.500,00 € για Αναθεώρηση και 23.794,91 € για ΦΠΑ), ήτοι µε µείωση του 
εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου που ήταν € 138.181,25 µε ΦΠΑ, κατά € 8.825,73 µε 
ΦΠΑ και για την έγκριση των οποίων γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων Ιωαννίνων, µε την αριθµ. 9/228/24-11-2011 Πράξη του. 
.....................................................................................................................................................  
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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