
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 39ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέων τουαλετών και µετατροπής των παλαιών σε 
αίθουσες διδασκαλίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κωστακιών», αναδόχου εργοληπτικής 
επιχείρησης ΑΤΕΚ ∆. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  

 
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 Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4392/29-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87943/3345/01-12-2011 στον φάκελο 13/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε 
(ΚΑΠ 2010) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 160.000,00 
€. Ο 1ος ΑΠΕ προτεινόµενης δαπάνης 94.400,00 €, όσο και η συµβατική, συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 και περιλαµβάνει την ανάλωση 
των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της 
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προµέτρησης της µελέτης, που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου, χωρίς 
τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού, καθώς και τη χρήση των επί 
έλασσον  δαπανών µέσα στα ποσοτικά όρια του 20% για τις δαπάνες οµάδων εργασιών 
και 10% για το σύνολο της συµβατικής δαπάνης. Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαµβάνει τέσσερις 
νέες εργασίες που αφορούν την επίστρωση πλακιδίων διάστασης 40*40 µε τα αντίστοιχα 
σοβατεπιά τους, καθώς και την καθαίρεση παλιάς καµινάδας λέβητα και την κατασκευή 
νέας. Η προτεινόµενη δαπάνη των 94.400,00 € µε το ΦΠΑ του 1ου ΑΠΕ είναι ισόποση της 
συµβατικής και το αντικείµενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται. Η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση του 1ου ΑΠΕ, σηµειώνοντας ότι το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ µε το αριθµ. 
5ο/16.11.2011 (θέµα 14ο)πρακτικό του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 36/1069/13-12-2011) 

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προσθήκη κατ’ επέκταση νέων τουαλετών και µετατροπής των παλαιών σε αίθουσες 
διδασκαλίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κωστακιών», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης ΑΤΕΚ 
∆. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., συνολικής δαπάνης 94.400,00 € µε ΦΠΑ, όσο και η συµβατική 
δαπάνη, µε την οποία το αντικείµενο της εργολαβίας ολοκληρώνεται, όπως συντάχθηκαν 
από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08, και για την έγκριση των οποίων γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, µε το αριθµ. 5ο/16.11.2011 (θέµα 14ο) Πρακτικό 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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