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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/03-07-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του 
έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
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, αποτελούµενη από τα κάτωθι 
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ψαθάς Βασίλειος Παπατσίµπας Γεώργιος 

Πλιάκος Μιχαήλ Κώτσιος Νικόλαος 

Καττής Νικόλαος Κατέρης Ιωάννης 

Ντέτσικας Κων/νος ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

Ανατολιωτάκης Νικόλαος ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

Ιωάννου Αθηνά Φώτης Κων/νος 

Κασσής Μιχαήλ Αρβανίτης Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά την 
εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. 
οικ. 58324/2216/29-06-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. 
Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου.  

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
58324/2216/29-06-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 21-06-2012 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της «Προµήθειας Κινητού Εξοπλισµού» 
(Φορτηγό Αυτοκίνητο) για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», αναδόχου Προµηθευτή 
«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ». 
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2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης της σύµβασης για την εκτέλεση 
του υποέργου 3: «Σύνδεση µε ΟΤΕ» της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου». 

3. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης, σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – 
Επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆.∆. 
Μεταµόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 30-06-
2013. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-12-2012. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2012. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου Γκόντα Ε∆Ε, 
µέχρι την 30-12-2012. 

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων» αναδόχου Γεωργίου Πάντου, µέχρι την 31-
12-2012. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-08-2012. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι - Αετοµηλίτσας», αναδόχου Φώτου 
∆ηµόκριτου, µέχρι την 19-01-2013. 

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης Τ.∆. ∆οβλάς» 
αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-08-2012.  

12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη Ε∆Ε, 
µέχρι την 31-08-2012.  

13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-09-2012. 

14. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», 
προϋπολογισµού  € 380.000,00  µε ΦΠΑ.  

15. Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων 
θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, 
κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης και έγκριση δαπάνης για τη δηµοσίευσή της. 

16. Έγκριση δαπάνης για τη δηµιουργία διαφηµιστικών banners της Περιφέρειας Ηπείρου. 

17. Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ. 

18. ∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας 
(∆’ Τµήµα), Α) κατά την δικάσιµο της 18-12-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη 
συζήτηση της από 30-01-2012 (µε αριθµ. καταθ. 851/2012) αίτησης ακύρωσης των Κων/νου 
Σιαπλαούρα κλπ (σύνολο 7) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου για την ακύρωση της αριθµ. 
13/53/27-07-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου και της αριθµ. 
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97646/17572/29-12-2011 ανακοίνωσης/πρόσκλησης ενδιαφέροντος/προκήρυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου και Β) για τη συζήτηση της από 30-01-2012 (µε αριθµ. καταθ. 55/2012) 
αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ανωτέρω Πράξεως, η οποία υποβλήθηκε µε την αίτηση 
ακύρωσης. 

19. Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) 
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (προσωρινή ρύθµιση 
κατάστασης, κατ’ άρθρο 984 παρ. 4 ΚΠολ∆), κατά της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε το 
διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», σχετικά µε το από 25-05-2012 
κατασχετήριο έγγραφο της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ασφαλιστικών 
µέτρων. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από 
επαρχιακή οδό Άρτας - Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου 
Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-2012. 

21. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου κατάντι γέφυρας», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών και διευθέτηση κοίτης  χειµάρρου Μπούση», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

23. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής και της 1ης Συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Έργα συντήρησης, αποκατάστασης και διαµόρφωση περιβάλλοντος Ι.Μ. 
Σέλτσου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.». 

24. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή 
τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Νικολάου 
Πανούτσου Ε∆Ε. 

25. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής», αναδόχου Παναγιώτη 
Σιαφάκα, προϋπολογισµού 20.000,00 € µε ΦΠΑ. 

26. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του 
δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' φάση)», προϋπολογισµού € 500.000,00 µε ΦΠΑ. 

27. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή στέγης Αντλιοστασίου Βίγλας», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

28. Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για το έργο του Προγράµµατος Κ.ΑΠ. 
έτους 2012, της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη κτηµατολογίου και επικαιροποίηση της µελέτης 
"Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι"», προϋπολογισµού € 6.0000,00 µε 
ΦΠΑ. 

29. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας. 

30. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή-ασφαλτόστρωση οδού στο ∆.∆. Άνω Ράχης 
∆ήµου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 65.000,00 µε ΦΠΑ. 

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. 
Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 31-12-2012. 
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32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού – κατασκευή», αναδόχου 
Κοινοπραξίας «ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ», µέχρι την 31-08-2012. 

33. Απόφαση επί της από 22-06-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.∆.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-2012 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού € 
90.000,00 µε ΦΠΑ, και έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας.  

34. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

35. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας. 

36. Έγκριση δαπανών στα πλαίσια του Προγράµµατος της Π.Ε. Θεσπρωτίας ADRIMOB 
(SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
IPA ADRIATIC 2007-2013. 

37. Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

38. Έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης για τη συµµετοχή του κτηνιάτρου Μάριου 
Τρουµπούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε Θέµα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ», στην Αθήνα 
από 26 έως 30-06-2012.  

39. Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας και τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Αργυροτόπου ∆ήµου 
Συβότων», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-12-2012. 

40. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών επαρχιακής οδού 
Ελευθεροχωρίου - Σαλονίκης - Βερενίκης (όρια Νοµού)», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

41. Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του δέκατου 
έκτου θεµατικού σεµιναρίου του έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European 
Regions and Towns” - «’Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» 
στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική 
Συνεργασία, που θα πραγµατοποιηθεί στο Αβέιρο  (AVEIRO)  της Πορτογαλίας, από 23-07-
2012 έως 28-07-2012. 

42. Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της αριθµ. 255/2012 
διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων (σχετική η αριθµ. 11/413/23-04-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής). 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής και µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των µελών της, 
δεδοµένου ότι επείγει η συζήτηση και λήψη απόφασης επ’ αυτών, συζητήθηκαν και λήφθηκαν 
αποφάσεις για τα εξής θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

1. Έγκριση του Νο 1/29-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», του 
κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό 
δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

2. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και 
συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις. 

3. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βελτιώσεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις αγροτικού και βασικού οδικού δικτύου», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.». 
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4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύµβασης του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του 
επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου», αναδόχου Κων/νου Κώστα Ε∆Ε. 

5. Ματαίωση της δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – διαγραµµίσεις 
επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 185.000,00 µε 
ΦΠΑ λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης διαδικασίας (µη δηµοσίευση υπ’ αριθ. 
51771/2416/13-06-2012 περίληψη διακήρυξης στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα) και έγκριση 
επαναδηµοπράτησης του έργου χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

6. Έγκριση του αριθµ. Ι/26-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας». 

7. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ», 
προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Έγκριση του Νο 1/26-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για 
το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.  

10. Έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης, για την εκτός έδρας µετακίνηση του 
κτηνιάτρου Θεόδωρου Πατσιούρα, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Πτολεµαΐδα, από 04 έως 06-
07-2012, για την Αποτέφρωση-Θανάτωση Ζώων µολυσµένης Εκτροφής Μ.Σ.Ε.  

11. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις χώρων ∆ηµοτικών Σχολείων 
Μεσοποτάµου, 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καναλακίου - αντικατάσταση κουφωµάτων  1ου 
και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καναλακίου», προϋπολογισµού € 110.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή της Ειδικής Συµβούλου του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση Βασιλική, στην πρώτη συνάντηση (kick off meeting) 
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: 
∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην 
ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή - (GrItCUZINE)» που ΘΑ πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα στις 5 
Ιουλίου 2012. 

13. Έγκριση µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάννας Καλογιάννη και του 
Ειδικού Συνεργάτη κ. Νικόλαου Πράσσου, στην Αθήνα από 03-07-2012 έως 05-07-2012 
προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνάντηση µε εξωτερικούς συµβούλους του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για το έργο µε θέµα «Αθαµάνιο – 
Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας» και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 21-06-2012 
συνεδριάσεως.  

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 

ΑΔΑ: Β41Ρ7Λ9-Κ8Λ



 - 6 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της «Προµήθειας Κινητού Εξοπλισµού» 
(Φορτηγό Αυτοκίνητο) για το έργο «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)», αναδόχου Προµηθευτή 
«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ».  
  

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. 

6. Την µε αρ. πρωτ. 184187/09-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Υ.ΠΕ.ΚΑ. περί 
ένταξης της Πράξης «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 – 2013», η οποία περιλαµβάνει το υποέργο 5 «Προµήθεια κινητού 
εξοπλισµού». 

7. Την µε αρ. πρωτ. 167907/26-04-2011 απόφαση µε την οποία έγινε η προέγκριση 
δηµοπράτησης του υποέργου 5 από την ∆ιαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΥΠΕΚΑ. 
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8. Την αριθµ. 5/164/13-02-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού για τις Οµάδες Α, Β και Γ, και 
εγκρίθηκε η ανάθεση της προµήθειας για την Οµάδα ∆: (Προµήθεια Φορτηγού 
Αυτοκινήτου) για το υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Οµάδες Α, Β, Γ, και ∆)» στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», µε ποσό προσφοράς 101.575,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 123.977,00 € 
(µε Φ.Π.Α.). 

9. Τη εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της εκτέλεσης της 
σύµβασης της προµήθειας του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57247/5636/28-
06-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 57787/2164/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 27-06-2012 αίτηση του αναδόχου, η οποία συνοδεύεται και µε 
αναφορά του κατασκευαστή της κιβωτάµαξας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΜΥΡΛΙΑ∆Η & ΣΙΑ Ο.Ε. στην 
οποία αναφέρει ότι:  α)Το πλαίσιο φορτηγό ΜΑΝ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα πριν σαράντα 
(40) ηµέρες. β)Η κατασκευάστρια εταιρεία της κιβωτάµαξας ενηµέρωσε τον ανάδοχο 
προµηθευτή ότι κάποια υλικά εξωτερικού (ανυψωτικές µπουκάλες κ.λπ.) λόγω της 
ελάχιστης ζήτησης και του νέου τρόπου πληρωµών µε οίκους του Εξωτερικού θα έχουν 
κάποια µικρή καθυστέρηση στην παράδοση του οχήµατος πλήρους και έτοιµου προς 
λειτουργία. γ)Για την πλήρη παράδοση του οχήµατος ζητά παράταση του χρόνου 
παράδοσης για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών, δηλαδή µέχρι την 12-07-2012. δ)Η 
αγορά των βαρέων οχηµάτων πλήττεται από οικονοµική κρίση µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούνται ελλείψεις υλικών και νέα δεδοµένα – απαιτήσεις πληρωµών για τα προς 
εισαγωγή υποϋλικά. Τα παραπάνω δεδοµένα αναφέρεται ότι συνιστούν ανωτέρα βία. Η 
Επιτροπή θεωρεί βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου 
Προµηθευτή καθόσον υπάρχουν αντικειµενικές δυσκολίες στην εισαγωγή υλικών από το 
Εξωτερικό σε διάφορες χρονικές περιόδους του έτους. Για τους παραπάνω βάσιµους 
λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η Επιτροπή προτείνει την 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την προµήθεια ενός (1) Φορτηγού Αυτοκινήτου 
µέχρι την 12-07-2012, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια περαίωση της 
προµήθειας σύµφωνα και µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆. 118/2007. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/714/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την προµήθεια ενός (1) Φορτηγού 
Αυτοκινήτου, για το υποέργο 5 «Προµήθεια  Κινητού Εξοπλισµού» για το έργο «Κατασκευή 
ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ, 
και ∆)» αναδόχου εταιρείας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ», µέχρι την 12-07-2012, η οποία κρίνεται 
απαραίτητη για την άρτια περαίωση της προµήθειας σύµφωνα και µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του Π.∆. 118/2007. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
29/846/27-10-2011 37/1107/23-12-2011 2/83/20-01-2012 και 5/164/13-02-2012 αποφάσεις 
της Οικονοµικής Επιτροπής, εµµένοντας στην άποψη που υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική αριθµ. 14/57/29-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέµα για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, η οποία έχει 
ως εξής:  
«Καµιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όχι µόνο µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για µας 
η δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας 
(εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να 
λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών 
και άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή 
των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν 
µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την 
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κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την 
ευθύνη για το κόστος να την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι 
αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή του.» 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 

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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης της σύµβασης για την 
εκτέλεση του υποέργου 3: «Σύνδεση µε ΟΤΕ» της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 56949/5604/28-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57878/2174/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «….. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 1. Αντικείµενο της 
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παρούσας εργολαβίας είναι η σύνδεση του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου µε το δίκτυο του ΟΤΕ. 2. Στο Τεχνικό ∆ελτίο του έργου 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου», 
µε αρ. έργου 2011 ΣΕΟ 7580008 της ΣΕΟ 075/8 έχει προβλεφθεί κονδύλιο για την 
σύνδεση µε ΟΤΕ, ως υποέργο. 3. Με την αρ. πρωτ. 667/11-04-2011 απόφαση της ∆.∆.Ε. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας εγκρίθηκε η δαπάνη για το 
υποέργο 3 (Σύνδεση µε ΟΤΕ). 4. Η Προγραµµατική Σύµβαση µε τον Ανάδοχο (ΟΤΕ Α.Ε.) 
υπογράφτηκε την 22-12-2011. ……. Σύµφωνα µε την υπογραφείσα Προγραµµατική 
Σύµβαση ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της εργολαβίας έχει ορισθεί η  30-06-2012. ……. Ο 
Ανάδοχος (ΟΤΕ Α.Ε.)  στο µε αρ. πρωτ. 521/1458/26-06-2012 έγγραφό του αναφέρει ότι 
µόλις την 26-06-2012 έγινε η κατάθεση του ηµίσεως ποσού της εργολαβίας, µε 
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου µέσα στην προβλεπόµενη από 
την σύµβαση προθεσµία και αιτείται την έγκριση παράτασης της προθεσµίας κατά ένα 
µήνα, δηλαδή µέχρι την 30-07-2012. ….. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Για τους παραπάνω βάσιµους 
λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου προτείνουµε την χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση της εργολαβίας µέχρι την 30-07-2012, η οποία 
κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/715/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση της εργολαβίας του υποέργου 
3: «Σύνδεση µε ΟΤΕ», της Πράξης της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «Ο.Τ.Ε. 
Α.Ε.», µέχρι την 30-07-2012, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση της 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στην άποψη που 
υποστήριξε η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη σχετική αριθµ. 14/57/29-07-
2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, όπου συζητήθηκε το θέµα για τη λειτουργία 
του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, η οποία έχει ως εξής: 
«Καµιά λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όχι µόνο µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Για µας 
η δηµιουργία και λειτουργία του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό δεν είναι µόνο ζήτηµα νοµιµότητας 
(εξάλλου ο ρόλος των αστικών δικαστηρίων είναι γνωστός). Ο ΧΥΤΑ δεν πρέπει να 
λειτουργήσει γιατί η χωροθέτηση - κατά κοινή πλέον οµολογία - ήταν άδικη, προϊόν πολιτικών 
και άλλων σκοπιµοτήτων και γιατί η λειτουργία του βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον και τη ζωή 
των κατοίκων όχι µόνο του Ελληνικού και των γύρω χωριών αλλά συνολικά της περιοχής. ∆εν 
µπορεί να αποτελεί κριτήριο για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ το επίπεδο των εργασιών για την 
κατασκευή του ούτε το κόστος κατασκευής. Κριτήριο είναι το δίκιο και η ποιότητα ζωής. Την 
ευθύνη για το κόστος να την αναλάβουν αυτοί που την έχουν και σε καµιά περίπτωση όσοι 
αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην κατασκευή του.» 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 3ο 
Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης, σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – 
Επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων. 

 
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 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 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο µε τίτλο 
«Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», µε προϋπολογισµό € 
2.200.000,00 και πίστωση € 60.000,00 και την όµοια αριθµ. 5/27/28-5-2012 απόφαση, 
περί της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Κ.Α.Π., µε την οποία η πίστωση του 
έργου διαµορφώθηκε στα € 70.000,00. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 28-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 57777/2160/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε τις αριθµ. 1/6/09-01-2012 και 13/479/11-05-2012  αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής έχουν ήδη κατανεµηθεί σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου 
51.338,58 € και αποµένει αδιάθετο υπόλοιπο προς κατανοµή 18.661,42 €. Με την αρίθµ. 
34/1001/30-11-11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε σε βάρος του 
ανωτέρω κονδυλίου η χρηµατοδότηση της ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου στη 
Κρυόβρυση του Τ.∆ Περάµατος ∆ήµου Ιωαννιτών. Με την παρούσα εισήγηση η 
Υπηρεσία προτείνει, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, και µετά από το αριθµ. 
1812/17-5-12 έγγραφο της ∆ΕΗ Ιωαννίνων, µε το οποίο οριστικοποιείται το ποσό της 
δαπάνης ηλεκτροδότησης, σε βάρος του κονδυλίου «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις στύλων 
∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού» την έγκριση δαπάνης 8.417,33 € για την ηλεκτροδότηση του 
αντλιοστασίου στο Τ.Κ. Κρυόβρυσης, βάσει της υπογραφείσας Προγραµµατικής 
Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και ∆ήµου Ιωαννιτών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/716/03-07-2012) 

Εγκρίνει, σε βάρος της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων 
∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
την πληρωµή δαπάνης συνολικού ποσού € 8.417,33 µε ΦΠΑ, για την ηλεκτροδότηση 
αντλιοστασίου Τ.Κ. Κρυόβρυσης Τ.∆. Περάµατος ∆ήµου Ιωαννιτών, η χρηµατοδότηση της 
οποίας είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 34/1001/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
και βάσει της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και ∆ήµου 
Ιωαννιτών. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων ∆.∆. Μεταµόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», µέχρι την 30-06-2013.  
 

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 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 µε αρ. πρωτ. 52782/5163/21-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 55977/2129/22-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 13-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
30.06.2013, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι οποίες έχουν διακοπεί λόγω 
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µη χρηµατοδότησης του έργου. Η Υπηρεσία εκτιµά ότι έως 30.06.2013 θα περαιωθεί το 
έργο και εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης προθεσµίας.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/717/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου – αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆.∆. 
Μεταµόρφωσης», αναδόχου εταιρείας «ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 30-06-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.     

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική µε την προηγούµενη παράταση, αριθµ. 21/571/26-07-2011 
απόφαση της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης 
παράτασης προθεσµίας, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο 
µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν 
Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές 
δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής,  µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 
επιπλέον ζήτησε και πάλι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες εκ µέρους της 
Περιφέρειας, µε συνεχείς οχλήσεις προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ώστε να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τη σχετική Προγραµµατική 
Σύµβαση για τη χρηµατοδότηση του έργου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-12-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 53236/5225/22-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56535/2140/25-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του έργου του θέµατος, µε την 
από 14-06-2012 αίτηση του, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
30-12-2012, διότι κρίθηκε απαραίτητη η προσωρινή αποξήλωση των ικριωµάτων 
πρόσβασης και προστασίας του µνηµείου, κατόπιν απαιτήσεως του ∆ήµου Ιωαννιτών, 
ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ανάπλασης της προσκείµενης σε αυτό πλατείας, 
και διότι  εκκρεµούν  οι οδηγίες ως προς τον τρόπο αποκατάστασης και των εσωτερικών 
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τµηµάτων καθαίρεσης του κάτω τµήµατος του µνηµείου, από την 8η Εφορία Βυζαντινών 
Μνηµείων. Επίσης όπως αναφέρεται στην εισήγηση απαιτείται η παράταση προθεσµίας 
για την σύνταξη και  έγκριση Α.Π.Ε. και για το κλείσιµο φακέλου εργολαβίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/718/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Μουσουλµανικού τεµένους Καλούτσιανης (Α' Φάση)», αναδόχου 
εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
και χωρίς άλλη απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 56437/5553/25-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56536/2141/25-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 25-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για εκτέλεση εργασιών και 
το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας επειδή η πρόσβαση και η µεταφορά των υλικών 
στο εν λόγω έργο η οποία γίνεται µέσω στενού, δύσβατου και επικινδύνου µονοπατιού και 
µέσω του παρακείµενου ποταµού κατέστη ιδιαίτερα δυσχερής και επικίνδυνη , λόγω των 
παρατεταµένων κακοκαιριών και βροχοπτώσεων του φετινού χειµώνα, µε αποτέλεσµα να 
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καθυστερήσει  η ολοκλήρωση των εργασιών. Εκκρεµεί επίσης και η βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κατόπιν των διορθώσεων που 
έγιναν σύµφωνα µε τις υποδείξεις της. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 18/719/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Βροσύνας», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», µέχρι την 31-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη 
απαίτηση από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
µε το σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, 
είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική 
που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις 
δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, 
δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, για την κατασκευή του οποίου 
διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν 
αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου 
Γκόντα Ε∆Ε, µέχρι την 30-12-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 55903/5507/27-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57238/2152/27-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 22-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για τους εξής λόγους: α) Η 
µη οµαλή ροή της χρηµατοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. που χρηµατοδοτεί το έργο έχει ως 
συνέπεια την καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών και β) ∆εν είναι δυνατόν να γίνει 
έναρξη των εργασιών και στη συνέχεια διακοπή λόγω έλλειψης πιστώσεων, διότι η µελέτη 
προβλέπει καθαίρεση στέγης και κατασκευή φέροντος οργανισµού από σκυρόδεµα. Η 
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διακοπή των εργασιών θα δηµιουργήσει πρόβληµα λειτουργίας στην υπάρχουσα σχολική 
µονάδα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, όπως και στη σχετική, αριθµ. 26/715/22-09-2011 
απόφαση της Ο.Ε., δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της παράτασης, δεδοµένου 
ότι – όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της Υπηρεσίας – η µη οµαλή ροή της 
χρηµατοδότησης από τον Ο.Σ.Κ. έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση της έναρξης των 
εργασιών. Έθεσαν όµως το ζήτηµα, εάν η δηµοπράτησή του έγινε µετά από σχετική 
έγκριση χρηµατοδότησης από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και αν ναι, πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου 
άµεσα να απευθύνει έγγραφη διαµαρτυρία και να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση, ώστε να 
συνεχίσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 18/720/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Προσθήκη αιθουσών στο Λύκειο Καρδαµιτσίων», αναδόχου Χρήστου Γκόντα 
Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη απαίτηση από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 
επιπλέον ζήτησε και πάλι να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες εκ µέρους της 
Περιφέρειας, µε συνεχείς οχλήσεις προς τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, ώστε να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τη σχετική Προγραµµατική 
Σύµβαση για τη χρηµατοδότηση του έργου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 8ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων» αναδόχου Γεωργίου Πάντου, 
µέχρι την 31-12-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 56441/5554/27-062012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57239/2153/27-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 25-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά χορήγηση παράτασης προθεσµίας, δηλώνοντας οτι οι 
εργασίες δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω προβληµάτων που παρουσιάστηκαν 
στην υλοποίηση της εργασίας επικάλυψης των θόλων του ναού µε κεραµίδια εξαιτίας των 
απότοµων κλίσεων. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι αναζητείται εναλλακτική κατασκευαστική 
λύση, η εφαρµογή της οποίας θα απαιτήσει τη σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού 
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Πίνακα Εργασιών µε τις συνεπακόλουθες καθυστερήσεις. Για το λόγο αυτό, κι επειδή 
καµία µη συµβατική εργασία δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί αν δεν εγκριθεί µέσω ΑΠΕ, η 
Υπηρεσία προτείνει παράταση του έργου µέχρι τις 31.12.2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/721/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ι.Ν. Σιτσαίνων», αναδόχου Γεωργίου Πάντου, µέχρι την 31-
12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
όπως και στις σχετικές, αριθµ. 14/323/26-05-2011 και 37/1096/23-12-2011 αποφάσεις της 
Ο.Ε. µε τις οποίες δόθηκαν οι προηγούµενες παρατάσεις, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η 
έλλειψη χρηµατοδότησης και η κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης 
Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, για την κατασκευή του οποίου 
διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν 
αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, µέχρι την 30-08-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 56435/5552/28-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57791/2165/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 25-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή η πρόοδος 
των εργασιών καθυστέρησε λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και 
χαµηλές θερµοκρασίες) που επικράτησαν στην περιοχή, ενώ απαιτήθηκε χρόνος για την 
εξασφάλιση των απαιτούµενων περιβαλλοντικών εγκρίσεων, καθώς και των ανάλογων 
από το ∆ασαρχείο για την έκτακτη κάρπωση κλπ και από την 8η Μεραρχία για το 
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ενδεχόµενο ύπαρξης πολεµικού υλικού, ενώ επίσης ενεπλάκη και η Κτηµατική Υπηρεσία 
του ∆ηµοσίου για τη λήψη υλικών οδοστρωσίας από τον Σαραντάπορο. Σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας για το έργο, το 
οποίο το οποίο έχει κατασκευασθεί σε ποσοστό 75%. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της 
παράτασης, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, δεδοµένου ότι - κατά δήλωση της Υπηρεσίας - 
έχει κατασκευασθεί σε ποσοστό 75%, µε την προϋπόθεση όµως ότι η παρούσα είναι και η 
τελευταία παράταση, µια και ο χρόνος παράτασης που ζητήθηκε συνολικά είναι (22) µήνες 
περίπου ενώ το έργο έπρεπε σύµφωνα µε τη σύµβαση να εκτελεσθεί µέχρι 15/08/10. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/722/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-08-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τις 
σχετικές αριθµ. 17/457/30-06-2011 και 30/897/11-11-2011 αποφάσεις της Ο.Ε., είχαν 
χορηγηθεί προηγούµενες παρατάσεις, και σηµειώνει ότι µέχρι τώρα έπρεπε να είχαν 
υπερσκελισθεί τα εµπόδια που επικαλείται η Υπηρεσία για την καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση των εργασιών. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι - Αετοµηλίτσας», αναδόχου Φώτου 
∆ηµόκριτου, µέχρι την 19-01-2013. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 54752/5346/28-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57792/2166/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 20-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, λόγω των 
δυσµενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειµερινούς µήνες (έντονες βροχοπτώσεις, 
χιονοπτώσεις, παγετός κλπ) δεν επιτρέψανε την εκτέλεση των εργασιών του έργου 
(εκσκαφές, κατασκευή τεχνικών, κλπ). 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/723/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή γέφυρας οδού Πληκάτι - Αετοµηλίτσας», αναδόχου Φώτου 
∆ηµόκριτου, µέχρι την 19-01-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
σηµειώνοντας τα εξής: «Στο συγκεκριµένο έργο, αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο 
επανειληµµένα έχουµε εκφράσει τη διαφωνία µας µε τις παρατάσεις προθεσµίας σε έργα 
που ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, δηµοπρατούσε χωρίς να 
υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων. Σύµφωνα µε την Υπηρεσία, οι 
υπολειπόµενες εργασίες είναι 100% του συνόλου των εργασιών, πράγµα που σηµαίνει ότι 
το έργο δεν ξεκίνησε καν, από το έτος 2010, όπως πολλά άλλα, λόγω έλλειψης 
χρηµατοδότησης.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 11ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης 
Τ.∆. ∆οβλάς» αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-08-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 56218/5527/28-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57793/2167/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 25-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την ολοκλήρωση των 
εργασιών και το κλείσιµο του φακέλου (Α.Π.Ε. επιµετρήσεις κτλ), οι οποίες δεν µπόρεσαν 
να ολοκληρωθούν λόγω των έντονων καιρικών φαινοµένων που επικράτησαν στην 
περιοχή. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, παρατήρησαν τα εξής: «Παρόλο που είχαµε µειοψηφήσει 
στις σχετικές µε τις προηγούµενες παρατάσεις, αριθµ. 21/572/26-07-2011, 37/1094/23-12-
2011 και 13/483/11-05-2012 αποφάσεις της Ο.Ε., συµφωνούµε στην παρούσα χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας µέχρι την 30-08-2012, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, δεδοµένου 
ότι σύµφωνα µε την Υπηρεσία, οι υπολειπόµενες εργασίες είναι 5% του συνόλου των 
εργασιών.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/724/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης Τ.∆. ∆οβλάς» 
αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-08-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και 
χωρίς άλλο δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν ήδη δοθεί πολλές παρατάσεις και θα έπρεπε να είχε ήδη 
ολοκληρωθεί. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 12ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας 
Ζητούνη Ε∆Ε, µέχρι την 31-08-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 48587/4805/27-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57794/2168/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 31-05-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή η πρόσβαση στο 
σηµείο του έργου ήταν αδύνατη λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων του τελευταίου µήνα. 
Επίσης αναφέρεται ότι οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% και απαιτείται 
έγκριση τακτοποιητικού Α.Π.Ε. προκειµένου να κλείσει και να εκκαθαριστεί η εργολαβία. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, παρατήρησαν τα εξής: «Παρόλο που είχαµε µειοψηφήσει 
στη σχετική µε την προηγούµενη παράταση, αριθµ. 37/1100/23-12-2011 απόφαση της 
Ο.Ε., συµφωνούµε στην παρούσα χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι την 31-08-
2012, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την Υπηρεσία, οι εργασίες 
έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%».  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/725/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη Ε∆Ε, 
µέχρι την 31-08-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν ήδη δοθεί πολλές παρατάσεις και θα έπρεπε να είχε ήδη 
ολοκληρωθεί. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 13ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα 
Γράβου)», αναδόχου Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-09-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 56780/5588/27-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57797/2169/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 26-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι 30-9-2012 
για την ολοκλήρωση των εργασιών που υπολείπονται και δεν ολοκληρώθηκαν λόγω 
καιρικών συνθηκών (έντονων βροχοπτώσεων)- της µεγάλης ροής του ποταµού. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/726/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου προστασίας στον ποταµό Άραχθο (κτήµα Γράβου)», αναδόχου 
Αλέξανδρου Λάµπρου, µέχρι την 30-09-2012 µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο 
δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
όπως και στη σχετική µε την προηγούµενη παράταση, αριθµ. 2/74/20-01-2012 απόφαση 
της Ο.Ε., επαναλαµβάνοντας την τοποθέτησή τους ότι ο βασικός λόγος για το τελευταίο 
αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που 
οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης 
Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να 
υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα 
προεκλογικά.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δεδοµένου ότι για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις και έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 14ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και 
εργασίες προστασίας αυτής», προϋπολογισµού  € 380.000,00  µε ΦΠΑ. 

 

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 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57889/5699/28-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 58237/2213/29-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 87316/2514/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», προϋπολογισµού € 
380.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 50898/4968/08-06-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
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Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης,  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/727/03-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», 
προϋπολογισµού € 380.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα 
δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 57889/5699/28-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 50898/4968/08-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, για την έγκριση της διακήρυξης διεθνούς διαγωνισµού του 
παραπάνω έργου. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.   

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα 
προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους 
χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την 
εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, 
για  να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην 
αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 15ο 

Έγκριση διενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το 
έτος 2013, κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης και έγκριση δαπάνης για τη 
δηµοσίευσή της.   

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. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. 
56339/4284/25-06-2012 και 57942/4399/29-06-2012 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα, µε 
αρ. πρωτ. 56427/2139/25-06-2012 και 58180/2209/29-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στις οποίες αναφέρονται τα εξής: 
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Α) «Η υπηρεσία µας, προκειµένου να προχωρήσει στη διενέργεια του σχετικού 
διαγωνισµού, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων σε καύσιµα, για το έτος 2013, 
απέστειλε σχετικό έγγραφο προς τα ιδρύµατα, µε το οποίο ζητούσε να της 
γνωστοποιήσουν τον προϋπολογισµό τους σε καύσιµα. Από τις απαντήσεις των ιδρυµάτων 
προέκυψε ότι ο προϋπολογισµός για τη σύναψη συµβάσεων ετήσιας δαπάνης της 
προµήθειας, ξεπερνά το χρηµατικό όριο για τη διενέργεια τακτικού (ανοικτού) διαγωνισµού 
και µάλιστα απαιτείται δηµοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης 
στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ► Με δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 
10 του Π.∆. 118/07, η προθεσµία για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να 
είναι µικρότερη των πενήντα δύο (52) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της 
περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
εισηγούµαστε την έγκριση από µέρους σας, της διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού 
προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Νοµού Ιωαννίνων, καθώς και την 
έγκριση δαπάνης ποσού 600,00 €, για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης του εν λόγου 
διαγωνισµού, όπως απαιτείται στους τακτικούς διαγωνισµούς. Ο διαγωνισµός θα γίνει µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %), στην 
εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης.». 

Β) «Σας αποστέλλουµε σχέδιο της διακήρυξης, για τη διενέργεια διαγωνισµού ανάδειξης 
προµηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων, για το έτος 
2013 και σας παρακαλούµε για την τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή της.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/728/03-07-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή 
πώλησης. 

Ο ανωτέρω διαγωνισµός, δεδοµένου ότι ο σχετικός προϋπολογισµός της ετήσιας 
δαπάνης της προµήθειας, υπερβαίνει το χρηµατικό όριο για τη διενέργεια ανοιχτού 
διαγωνισµού, θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας του άρθρου 10 του 
Π.∆. 118/2007, ήτοι µε δηµοσίευση της περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της 
διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και σε δύο ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη € 600,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική, της διακηρύξεως του ανωτέρω 
διαγωνισµού. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
για το έτος 2013, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική τιµή πώλησης, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 57942/4399/29-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισµός του ανωτέρω διαγωνισµού, διαµορφώνεται στο 
ποσό των € 3.113.613,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια συνολικά 264.400 λίτρων καυσίµων 
κίνησης και 2.562.450 λίτρων καυσίµων (πετρέλαιο) θέρµανσης, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α’ της διακήρυξης, 
ως εξής: 
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Α/
Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

  (Λίτρα) 
(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική τιµή 
1,05) 

(Λίτρα) 
(ΕΥΡΩ) 

(ενδεικτική 
τιµή 1,60) 

1 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

110.000 115.500,00 225.000 360.000,00

2 "ΖΩΣΙΜΑΙΑ" ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

5.000 5.250,00 200 320,00

3 Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.) ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

6.950 7.297,50 ▬ ▬

4 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 28.500 29.925,00 1.200 1.920,00

5 ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

137.000 143.850,00 ▬ ▬

6 Ε.Ι.Ν. ΦΟΙΤΗΤ. ΕΣΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250.000 262.500,00 ▬ ▬

7 Ο.Α.Ε.∆.- ΠΕΡΙΦ. ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ 95.000 99.750,00 ▬ ▬

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.900.000 1.995.000,00 38.000 60.800,00

9 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

30.000 31.500,00 ▬ ▬

 ΣΥΝΟΛΟ 2.562.450 2.690.573,00 264.400 423.040,00

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ): 

 3.113.613,00 

 
Η ως άνω δαπάνη, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) έτους 2013, (ΕΦ 072 ΚΑΕ 1512 για τα καύσιµα 
θέρµανσης, ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459 για τα καύσιµα κίνησης των µηχανηµάτων και ΕΦ 073 ΚΑΕ 
1511 για τα καύσιµα κίνησης των αυτοκινήτων). 

.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 16ο 

Έγκριση δαπάνης για τη δηµιουργία διαφηµιστικών banners 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)}. 

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 Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57019/586/27-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 57648/2156/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης «… 2.952,00 € σε βάρος του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779, έργο 
«Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου», τοµέας «∆ιάφορα», πρόγραµµα Κ.Α.Π. 
2012 για τη δηµιουργία 8 διαφηµιστικών banners (2 για κάθε Π.Ε.), προκειµένου να 
χρησιµοποιηθούν για τη διακόσµηση των περιπτέρων της Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη 
συµµετοχή της σε διάφορες εκθέσεις. Η ανάθεση θα γίνει στην εταιρεία «Θεοδωρίδη Ελ. – 
Θεοδωρίδης Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.».» 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/729/03-07-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.952,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012 «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου» (Ε.Φ.071 
Κ.Α.Ε.9779), για τη δηµιουργία οκτώ (8) διαφηµιστικών banners (2 για κάθε Π.Ε.), 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τη διακόσµηση των περιπτέρων της Περιφέρειας 
Ηπείρου κατά τη συµµετοχή της σε διάφορες εκθέσεις. 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών για τη δηµιουργία των ανωτέρω οκτώ (8) διαφηµιστικών 
banners, στην εταιρεία µε την επωνυµία «Θεοδωρίδη Ελ. – Θεοδωρίδης Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
συνολικού ποσού 2.952,00 €. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 17ο 

Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
περιοδικό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.    

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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου  που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57788/400/28-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58206/2211/29-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων έχει προβεί, εδώ και ένα χρόνο, σε µια καινοτόµο 
ενέργεια και εξέδωσε για πρώτη φορά ένα περιοδικό που συντροφεύει τον ταξιδιώτη που 
µετακινείται µε τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού µας, καθώς και τους 
επισκέπτες των σταθµών αφίξεων και αναχωρήσεων για όλη την Ελλάδα. Καθηµερινά 
µετακινούνται µε το ΚΤΕΛ πέντε χιλιάδες επιβάτες και το περιοδικό  διανέµεται δωρεάν 
στους σταθµούς, αλλά αποστέλλεται και ταχυδροµικά σε επιλεγµένους φορείς. Το τρίτο 
τεύχος του περιοδικού θα κυκλοφορήσει περίπου τέλη Ιουνίου µε αρχές Ιουλίου 2012, 
περίοδο που έχουµε αύξηση της τουριστικής κίνησης. Η καινοτόµος αυτή δραστηριότητα 
του ΚΤΕΛ έχει ως στόχο την ανάδειξη της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής µας, 
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της κοινωνικής δράσης και του πολιτισµού µας, γεγονός που άπτεται και στις δράσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 500 €, πλέον 
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845, για µια ολοσέλιδη έγχρωµη διαφηµιστική 
καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό του ΚΤΕΛ. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/730/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845 για µια 
ολοσέλιδη έγχρωµη διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιοδικό που 
εκδίδει το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, και το οποίο θα συντροφεύει τον ταξιδιώτη που µετακινείται µε 
τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς και τους επισκέπτες των σταθµών αφίξεων και 
αναχωρήσεων για όλη την Ελλάδα. Η καινοτόµος αυτή δραστηριότητα του ΚΤΕΛ έχει ως 
στόχο την ανάδειξη της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής µας, της κοινωνικής 
δράσης και του πολιτισµού µας, γεγονός που άπτεται και στις δράσεις της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 18ο 

∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (∆’ Τµήµα), Α) κατά την δικάσιµο της 18-12-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 30-01-2012 (µε αριθµ. καταθ. 851/2012) αίτησης 
ακύρωσης των Κων/νου Σιαπλαούρα κλπ (σύνολο 7) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την ακύρωση της αριθµ. 13/53/27-07-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου και της αριθµ. 97646/17572/29-12-2011 ανακοίνωσης/πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος/προκήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου και Β) για τη συζήτηση της από 
30-01-2012 (µε αριθµ. καταθ. 55/2012) αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ανωτέρω 
Πράξεως, η οποία υποβλήθηκε µε την αίτηση ακύρωσης.  

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 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 Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 29-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58213/2212/29-06-
2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση στη 
Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και για τις υποθέσεις του 
θέµατος, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση των 
ανωτέρω υποθέσεων, θα ανέλθει Α) στο ποσό των € 2.300,00 (συµπεριλαµβανοµένων 
δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης 
και Β) στο ποσό των € 1.800,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις 
∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % για τη συζήτηση της αναστολής εκτέλεσης, βάσει συµφωνητικού που 
θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του 
εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του 
βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την 
απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/731/03-07-2012) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας (∆’ Τµήµα), Α) κατά την δικάσιµο της 18-12-2012 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 30-01-2012 (µε αριθµ. καταθ. 851/2012) αίτησης 
ακύρωσης των Κων/νου Σιαπλαούρα κλπ (σύνολο 7) κατά της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
ακύρωση της αριθµ. 13/53/27-07-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου 
και της αριθµ. 97646/17572/29-12-2011 ανακοίνωσης / πρόσκλησης ενδιαφέροντος / 
προκήρυξης της Περιφέρειας Ηπείρου (∆/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) και Β) για τη συζήτηση της από 30-01-2012 (µε αριθµ. 
καταθ. 55/2012) αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της ανωτέρω Πράξεως, η οποία 
υποβλήθηκε µε την αίτηση ακύρωσης, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να 
προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια 
του Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

Α) Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, κατά τη συζήτηση της 
αίτησης ακύρωσης, την κατάθεση υποµνήµατος και πρόσθετων λόγων, σύµφωνα µε την  
αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων 
αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 1.473,00 πλέον ΦΠΑ.  

Β) Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της 
αναστολής εκτέλεσης και την κατάθεση υποµνήµατος, σύµφωνα µε την  αριθµ. 
1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων 
αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 492,00 πλέον ΦΠΑ. 

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση των ανωτέρω 
υποθέσεων, καθώς και για όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν εκ µέρους της για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση αυτών, θα ανέλθει Α) στο 
ποσό των € 2.300,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 
% για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης και Β) στο ποσό των € 1.800,00 
(συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % για τη συζήτηση 
της αναστολής εκτέλεσης, βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των 
υποθέσεων στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που 
απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα 
θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
µε το εξής σκεπτικό: «Οι θέσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», 
εκφράσθηκαν στην αριθµ. 13/53/27-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, σχετικά µε τη χορήγηση αδειών πλωτών µέσων για πραγµατοποίηση τουριστικών 
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και δροµολογιακών πλόων σε ποταµούς και λίµνες (ποταµός Αχέροντας, λίµνη 
Παµβώτιδα), η οποία και προσβάλλεται µε την αίτηση ακύρωσης του θέµατος. Στην ως άνω 
συνεδρίαση η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» “…… πρότεινε αναβολή της 
απόφασης επί του θέµατος, προκειµένου να εκφρασθούν οι Φορείς (διαχείρισης των δύο 
οικοσυστηµάτων. Να προηγηθεί η διαχειριστική Μελέτη, η τροποποίηση της Κανονιστικής 
Πράξης και µετά να ακολουθήσει η απόφαση για τον αριθµό των νέων αδειών, οι 
προδιαγραφές των σκαφών κ.λ.π. Να υπάρξει επίσης και τοποθέτηση των άµεσα 
ενδιαφερόµενων (∆ήµων, για την απουσία των οποίων από τη συνεδρίαση έγινε ειδική 
αναφορά. Αναφέρθηκαν επίσης και στην παράνοµη είσοδο σκαφών στον Αχέροντα, η 
οποία θα πρέπει να αποκλεισθεί µε ειδική σήµανση. Μίλησαν τέλος και για πρόταση να 
λειτουργήσει Λιµεναρχείο στη Λίµνη Παµβώτιδα, γιατί διαφορετικά η κατάσταση θα 
παραµένει ανεξέλεγκτη στο σύνολό της, καθώς και για την ένταξη των λεµβούχων σε 
κάποιο πρόγραµµα για να αλλάξουν τους κινητήρες.”  
Επισηµαίνουµε δε σήµερα και την ύπαρξη των σχετικών αριθµ. πρωτ. 46/30-06-2012 και 
42/06-02-2012 εγγράφων του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας και τα όσα 
αναφέρονται σ’ αυτά.». 

.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 19ο 

Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων) αίτησης ασφαλιστικών µέτρων στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
(προσωρινή ρύθµιση κατάστασης, κατ’ άρθρο 984 παρ. 4 ΚΠολ∆), κατά της ανώνυµης 
τραπεζικής εταιρείας µε το διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», σχετικά µε 
το από 25-05-2012 κατασχετήριο έγγραφο της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ανάθεση της 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση 
της ανωτέρω αίτησης ασφαλιστικών µέτρων.   

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 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 Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 29-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58213/2212/29-06-
2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 28-06-2012 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), κ. 
∆ηµητρίου Στάθη σχετικά µε το θέµα. Στην ανωτέρω εισήγηση και βάσει της 
προαναφερθείσας γνωµοδότησης, αναφέρονται τα εξής: «…. Εισηγούµαστε την άσκηση 
και κατάθεση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) 
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών (προσωρινή ρύθµιση 
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κατάστασης, κατ’ άρθρο 984 παρ. 4 ΚΠολ∆) και µε αίτηµα προσωρινής διαταγής κατά της 
ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πεσµαζόγλου, αριθµός 2-6), όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα, ενεργούσας και ως ειδική διάδοχος κατά νόµο (άρθρο 63 ∆ Ν. 
3601/2007, όπως ισχύει τροποποιηµένο) της πρώην ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την 
επωνυµία «T-BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ASPIS BANK ATE), 
προκειµένου να ρυθµισθεί προσωρινά η κατάσταση και να διαταχθεί η ανώνυµη τραπεζική 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», να 
αποδεσµεύσει τους δεσµευθέντες, βάσει του από 25/5/2012 κατασχετηρίου εγγράφου της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τραπεζικούς λογαριασµούς της Περιφέρειας 
Ηπείρου λόγω των πληµµελειών που παρουσιάζει το κατασχετήριο και η υποβληθείσα από 
αυτήν δήλωση τρίτου στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Εισηγούµαστε την ανάθεση στη Γεωργία 
Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την κατάθεση της ως άνω 
αίτησης, και την παράσταση κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής στην οριζόµενη 
δικάσιµο και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και 
γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη συζήτηση της ανωτέρω υποθέσεως, θα ανέλθει 
στο ποσό των € 1.800,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων, εξόδων 
κοινοποιήσεων - κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 %, βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί 
µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου της υποθέσεως και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου.».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, δήλωσαν ότι είναι θετικοί, ως παράταξη, στην  άσκηση 
των ασφαλιστικών µέτρων και την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και για το λόγο αυτό συναινούν στην εκπροσώπησή 
της, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε 
προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.   

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/732/03-07-2012) 

Α. Εγκρίνει την άσκηση και κατάθεση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων) αίτησης ασφαλιστικών µέτρων στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
(προσωρινή ρύθµιση κατάστασης, κατ’ άρθρο 984 παρ. 4 ΚΠολ∆) και µε αίτηµα προσωρινής 
διαταγής κατά της ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πεσµαζόγλου, αριθµός 2-
6), όπως εκπροσωπείται νόµιµα, ενεργούσας και ως ειδική διάδοχος κατά νόµο (άρθρο 63 ∆ 
Ν. 3601/2007, όπως ισχύει τροποποιηµένο) της πρώην ανώνυµης τραπεζικής εταιρείας µε την 
επωνυµία «T-BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ASPIS BANK ATE), 
προκειµένου να ρυθµισθεί προσωρινά η κατάσταση και να διαταχθεί η ανώνυµη τραπεζική 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ», να 
αποδεσµεύσει τους δεσµευθέντες, βάσει του από 25/5/2012 κατασχετηρίου εγγράφου της 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 28-06-2012 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), κ. ∆ηµητρίου Στάθη, σύµφωνα µε την 
οποία: «….. η άσκηση της ανωτέρω αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στο Μονοµελές 
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Πρωτοδικείο Αθηνών (προσωρινή ρύθµιση κατάστασης, κατ’ άρθρο 984 παρ. 4 ΚΠολ∆) και µε 
αίτηµα προσωρινής διαταγής κατά των προαναφεροµένων πράξεων, είναι προς το συµφέρον 
της Περιφέρειας καθότι µε τις πράξεις αυτές συνεχίζεται αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος της  
για το ποσό των (618.616,54) ευρώ µε βάση διαταγή πληρωµής για την έκδοση της οποίας δεν 
συντρέχουν οι όροι του νόµου (άρθρα 623 Α.Κ επ.) και χωρίς να αποδεικνύεται η βασιµότητα 
του ανωτέρω ποσού, ενώ επιπλέον το από 25/5/2012 κατασχετήριο παρουσιάζει πληµµέλειες, 
όπως επίσης και η  υποβληθείσα από την εταιρεία ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, δήλωση τρίτου στο 
Ειρηνοδικείο Αθηνών….». 

Β. Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την κατάθεση της ως άνω αίτησης, και την 
παράσταση κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής στην οριζόµενη δικάσιµο και σε κάθε 
µετ’ αναβολή δικάσιµο, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του 
Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία, γνώση και εξειδίκευση. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, για 
την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, τη συζήτηση και κατάθεση προτάσεων, 
σύµφωνα µε την  αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ 
«Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 
343,00  πλέον ΦΠΑ. 

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
για την άσκηση, κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, και µε 
αίτηµα προσωρινής διαταγής, καθώς και για όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν εκ µέρους 
της για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση αυτών, θα ανέλθει 
στο ποσό των € 1.800,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων, εξόδων κοινοποιήσεων 
- κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 %, βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της 
υπόθεσης, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία, γνώση 
και εξειδίκευση. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 20ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ 
αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – 
ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας - Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ 
φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-2012. 

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 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 µε αρ. πρωτ. 2108/21-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ56135/2131/22-06-2012 στον φάκελο /2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η από 18-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 
31/12/2012, λόγω καθυστέρησης υπογραφής της σύµβασης εξαιτίας του προσυµβατικού 
ελέγχου και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν υπάρχει όλη η απαιτούµενη πίστωση 
του έργου για το τρέχον έτος. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/733/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας - 
Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου Ε∆Ε, µέχρι την 31-12-
2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι κακώς η 
Υπηρεσία έθεσε τόσο µικρή προθεσµία περαίωσης του έργου (η σύµβαση υπογράφηκε 
την 19.04.2012 και η συµβατική προθεσµία έληξε την 30.06.2012), µε δεδοµένη και την 
καθυστέρηση υπογραφή της σύµβασης εξαιτίας του προσυµβατικού ελέγχου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 21ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου κατάντι 
γέφυρας», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ.  

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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και 
το έργο «Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου κατάντι γέφυρας», προϋπολογισµού € 
200.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2193/25-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56712/2144/26-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 200.000,00 € για το έργο: 
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«Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου κατάντι γέφυρας». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 162.558,83 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 200.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα 
τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2134/20-06-2012  
απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής 
∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/734/03-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου 
κατάντι γέφυρας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) € 162.558,83 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 200.000,00 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2193/25-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2134/20-06-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα 
προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους 
χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την 
εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, 
για  να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην 
αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 22ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών και διευθέτηση κοίτης  
χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.  

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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και 
το έργο «Προστασία πρανών και διευθέτηση κοίτης  χειµάρρου Μπούση», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2272/29-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58183/2210/29-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 50.000,00 € για το έργο: 
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«Προστασία πρανών και διευθέτηση κοίτης  χειµάρρου Μπούση». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 40.436,09 € και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 50.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2179/22-06-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου 
και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/735/03-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Προστασία πρανών και διευθέτηση 
κοίτης  χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 40.436,09 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 
50.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2272/29-06-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2179/22-06-2012  απόφαση 
του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα 
προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους 
χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την 
εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, 
για  να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην 
αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 23ο 

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. της αρχικής και της 1ης Συµπληρωµατικής σύµβασης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα συντήρησης, αποκατάστασης και διαµόρφωση 
περιβάλλοντος Ι.Μ. Σέλτσου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 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», 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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2157/21-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57100/2151/27-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος ΚΑΠ. Ο παρών 4ος ΑΠΕ (τελικός) συντάχθηκε για να συµπεριλάβει την 
αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης  όπως αυτή προέκυψε µε τους οριστικούς 
συντελεστές. Η συνολική δαπάνη του 4ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 184.464,53 € µε Φ.Π.Α. (125.969,83 + 58.494,70). Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 4ου ΑΠΕ, σηµειώνοντας ότι συντάχθηκε για να 
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περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από 
τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/736/03-07-2012) 

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. της αρχικής και της 1ης Συµπληρωµατικής σύµβασης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Έργα συντήρησης, αποκατάστασης και διαµόρφωση περιβάλλοντος Ι.Μ. 
Σέλτσου», αναδόχου εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από 
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για 
να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από 
τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών 

Ο ως άνω 4ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 184.464,53 € µε ΦΠΑ (125.969,83 + 
58.494,70), ήτοι επιπλέον 3.993,34 € έναντι της συµβατικής δαπάνης, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εκτός και αν 
προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. 

.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 24ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας 
Άρτας», αναδόχου Νικολάου Πανούτσου Ε∆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», 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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2227/28-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57652/2157/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος ΚΑΠ 2011, µε προϋπολογισµό € 100.000,00 µε ΦΠΑ. Ο παρών 1ος ΑΠΕ 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 και περιλαµβάνει 
την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της 
προµέτρησης της µελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έργου. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, συνολικής δαπάνης 95.000,00 € µε το 
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ΦΠΑ, όσο και η συµβατική δαπάνη, σηµειώνοντας ότι µε τον παρόντα 1ο ΑΠΕ 
ολοκληρώνεται το αντικείµενο του έργου µέσα στο ποσό της σύµβασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/737/03-07-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ανακατασκευή 
τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας», αναδόχου Νικολάου 
Πανούτσου Ε∆Ε, συνολικής δαπάνης 95.000,00 € µε ΦΠΑ, όσο και η συµβατική δαπάνη, 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 
57 του Ν. 3669/08, και περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη 
διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης, χωρίς τροποποίηση των 
σχεδίων και της µορφής του έργου. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 25ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής», αναδόχου 
Παναγιώτη Σιαφάκα, προϋπολογισµού 20.000,00 € µε ΦΠΑ. 
 
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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2236/27-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57779/2161/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος ΚΑΠ 2011, µε προϋπολογισµό € 20.000,00 µε ΦΠΑ. Ο παρών 1ος ΑΠΕ 
προτεινόµενης δαπάνης 19.400,00 Ευρώ µε τον Φ.Π.Α., όσο και η συµβατική δαπάνη, 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 και περιλαµβάνει 
την ανάλωση των απρόβλεπτων δαπανών για την διόρθωση προφανών παραλείψεων 
της προµέτρησης της µελέτης χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του 
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έργου. Με τις εργασίες του παρόντος Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού 
σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται 
προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, µε τον οποίο ολοκληρώνεται το αντικείµενο 
του έργου µέσα στο ποσό της σύµβασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/738/03-07-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση 
ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής», αναδόχου Παναγιώτη 
Σιαφάκα, συνολικής δαπάνης 19.400,00 € µε ΦΠΑ, όσο και η συµβατική δαπάνη, όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 
του Ν. 3669/08, και περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη 
διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης, χωρίς τροποποίηση των 
σχεδίων και της µορφής του έργου. Με τις εργασίες του παρόντος Α.Π.Ε. δεν προκαλείται 
αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν 
τροποποιούνται προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση της συµβατικής δαπάνης του 
έργου. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 26ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση βελτίωσης - 
ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αθαµάνιο - Θεοδώριανα (β' φάση)», προϋπολογισµού € 
500.000,00 µε ΦΠΑ.     

 
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 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 αριθµ. 13/492/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1615/08-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
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την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1563/04-05-2012 απόφαση του 
∆/ντή ΤΕ Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2252/28-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57782/2162/28-06-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 26-06-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 19-06-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση Ι. 
ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση επτά επί 
τοις εκατό (7,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 313.905,35 €, µε απρόβλεπτα 
360.991,15 € και µε ΦΠΑ 465.583,72 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/739/03-07-2012) 

− Την έγκριση του από 26-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 19-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης - ασφαλτόστρωσης του δρόµου Αθαµάνιο - 
Θεοδώριανα (β' φάση)», προϋπολογισµού € 500.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση επτά επί τοις εκατό (7,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 313.905,35 €, 
µε απρόβλεπτα 360.991,15 € και µε ΦΠΑ 465.583,72 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Ι. ΚΑΛΛΙΑΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (7,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 26-06-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 27ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 19-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή στέγης 
Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.     

 
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 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 αριθµ. 12/443/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1461/25-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
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την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4859/30-12-2011  απόφαση του 
∆/ντή ΤΕ Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2253/28-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57783/2163/28-06-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 26-06-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 19-06-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΩΒΑΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
τρία επί τοις εκατό (3,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 16.760,61 €, µε 
απρόβλεπτα 19.274,71 € και µε ΦΠΑ 24.250,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/740/03-07-2012) 

− Την έγκριση του από 26-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 19-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Επισκευή στέγης Αντλιοστασίου Βίγλας», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΩΒΑΣ Ε∆Ε που 
είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τρία επί τοις εκατό (3,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς ΦΠΑ 16.760,61 €, µε απρόβλεπτα 19.274,71 € και µε ΦΠΑ 
24.250,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΙΩΒΑΣ 
Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (3,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 26-06-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 28ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου για το έργο του Προγράµµατος 
Κ.ΑΠ. έτους 2012, της Π.Ε. Άρτας «Σύνταξη κτηµατολογίου και επικαιροποίηση της 
µελέτης "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι"», 
προϋπολογισµού € 6.0000,00 µε ΦΠΑ. 
 
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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2220/26-06-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57776/2159/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται τα εξής: «…. προκειµένου να προωθηθεί το έργο 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι» (µήκους δρόµου 1.600 m 
περίπου), για ένταξη στο ΕΣΠΑ, για το οποίο υπάρχει µελέτη που συντάχθηκε παλαιότερα 
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από ιδιωτικό µελετητικό Γραφείο, πρέπει να γίνει αναθεώρηση και επικαιροπόιηση αυτής 
και να συνταχθεί το κτηµατολόγιο για να προχωρήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης ώστε 
το έργο να αποκτήσει ωριµότητα. Για το σκοπό αυτό στο πρόγραµµα των ΚΑΠ 2012 είναι 
ενταγµένο το έργο «Σύνταξη κτηµατολογίου και επικαιροποίηση της µελέτης ’’Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη – Κοµπότι’’». Η δαπάνη των εργασιών εκτιµήθηκε στο 
ποσό των 11.374,22 € σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης και µε τις αµοιβές που 
ισχύουν για τις εργασίες υπαίθρου και Γραφείου για σύνταξη Κτηµατολογίου µετά του 
Πίνακα των φερόµενων ιδιοκτησιών και την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της 
υπάρχουσας µελέτης. Ο Τοπογράφος Μηχανικός Ευάγγελος Φούζας, ο οποίος διαθέτει 
την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες 
αυτές άµεσα και µε αµοιβή περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 6.000,00 € σύµφωνα µε το 
συνηµµένο πινάκιο αµοιβής.». Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση ανάθεσης των 
εργασιών αυτών στον ως άνω τοπογράφο µηχανικό. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/741/03-07-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου, για την επικαιροποίηση 
της µελέτης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι» και τη 
σύνταξη κτηµατολογίου για να προχωρήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης ώστε το έργο να 
αποκτήσει ωριµότητα για ένταξη στο ΕΣΠΑ, στον Τοπογράφο Μηχανικό Ευάγγελο Φούζα, ο 
οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, δέχεται να εκτελέσει 
τις εργασίες αυτές άµεσα και µε αµοιβή 6.000,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε τίτλο 
«Σύνταξη κτηµατολογίου και επικαιροποίηση της µελέτης ’’Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
δρόµου Περάνθη – Κοµπότι’’», προϋπολογισµού € 6.000,00 µε ΦΠΑ. 

Εγκρίνει την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Άρτας) και του Ευάγγελου Φούζα, Τοπογράφου Μηχανικού, για την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών υπαίθρου και γραφείου, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄αυτό. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό, που να διαθέτει τα 
προσόντα και την τεχνογνωσία, για την ανάληψη και διεκπεραίωση εργασιών και 
υπηρεσιών υποστήριξης των έργων που εκτελεί η Περιφέρεια, ώστε να µην υφίσταται 
ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους 
κατασκευής των έργων. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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 

ΑΔΑ: Β41Ρ7Λ9-Κ8Λ



 - 66 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 29ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας.  
 

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.  

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 2279/28-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57928/2175/28-06-2012 
στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/742/03-07-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 
ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση & 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

254,00 
∆απάνης για  εξάµηνη συντήρηση 
ανελκυστήρα στη ∆/νση Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Άρτας 

072.1699 Λοιπές προµήθειες 400,00 

∆απάνης για προµήθεια διαφόρων 
υλικών (ταινίες σήµανσης, στειλιάρια, 
φωσφ. γιλέκα κ.α.) του Τµ. Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Άρτας 

072.0843 
Εκδόσεις –-
εκτυπώσεις - 
βιβλιοδεδεσία 

47,74 
∆απάνης για εκτυπώσεις – βιβλιοδεσία 
για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη   

072.1111 

Προµήθεια χαρτιού 
γραφικών ειδών & 
λοιπών συναφών 
ειδών 

65,00 

∆απάνης για προµήθεια δελτίων 
µετακίνησης ΑΜΕΑ της ∆/νσης ∆ηµ. 
Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Άρτας 

ΣΥΝΟΛΟ 766,74  

   .................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 30ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή-ασφαλτόστρωση οδού 
στο ∆.∆. Άνω Ράχης ∆ήµου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 65.000,00 µε ΦΠΑ.   

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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του Οδικού 
∆ικτύου Ν. Πρέβεζας, έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Κατασκευή-
ασφαλτόστρωση οδού στο ∆.∆. Άνω Ράχης ∆ήµου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
65.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 38/5/28-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του ∆ήµου 
Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου του θέµατος. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 57022/2689/27-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57762/2158/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Βελτίωσης, Συντήρησης 
και Αποκατάστασης του Οδικού ∆ικτύου Ν. Πρέβεζας, έτους 2012 και εισηγείται την 
κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών 
του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/743/03-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και 
Αποκατάστασης του Οδικού ∆ικτύου Ν. Πρέβεζας, έτους 2012, µε τίτλο «Κατασκευή-
ασφαλτόστρωση οδού στο ∆.∆. Άνω Ράχης ∆ήµου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
65.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
57022/2689/27-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 31ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 31-12-
2012. 

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 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 Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 57704/2730/28-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57798/2170/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η από 05/06/2012 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης 
των εργασιών έως 31/12/2012, επειδή η ολοκλήρωση των εργασιών δεν είναι δυνατή, 
λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, µε χαµηλές 
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θερµοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η 
αποπεράτωση ορισµένων εργασιών, όπως επιχρίσµατα και χρωµατισµοί, οι οποίες, αν 
γινόταν µε αυτές τις συνθήκες, θα δηµιουργούσαν κακοτεχνίες και πληθώρα προβληµάτων 
στα κτίρια. Η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την αιτούµενη παράταση προθεσµίας, ώστε να 
πραγµατοποιηθούν έντεχνα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οι υπολειπόµενες 
εργασίες, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, 
όπως αυτή  διατυπώθηκε στο Πρακτικό 4ο/27-6-2012 (θέµα 3ο), αντίγραφο του οποίου 
επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, κατέθεσαν την εξής παρατήρηση: «Με δεδοµένη την 
καθυστέρηση ροής πιστώσεων από τον ΟΣΚ, για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, και 
εφόσον η παρούσα, είναι η δεύτερη παράταση που ζητείται για το έργο, πρέπει άµεσα να 
επιληφθεί η Περιφέρεια για την εξεύρεση πόρων από άλλη πηγή χρηµατοδότησης, λόγω 
της ανάγκης λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας και του 
ειδικού σκοπού που εξυπηρετεί.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/744/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. 
Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 31-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  
διατυπώθηκε στο Πρακτικό 4ο/27-06-2012 (θέµα 3ο). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 32ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού – κατασκευή», αναδόχου 
Κοινοπραξίας «ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ», µέχρι την 31-08-2012. 

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 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 Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 57726/2736/28-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57859/2173/28-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η από 06-06-2012 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης 
των εργασιών έως 31/08/2012, επειδή ο καιρός ήταν βροχερός επί καθηµερινής βάσης τον 
υπόλοιπο Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο µε αποτέλεσµα ενώ το κτήριο έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί, να έχουν καθυστερήσει οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, που 
ήταν αδύνατον να εκτελεστούν υπό τις συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, για 
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σύνταξη τελικών επιµετρήσεων και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα απαιτείται 
εύλογο χρονικό διάστηµα. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης, επειδή αφ’ 
ενός µεν από τα αίτια δικαιολογείται η γενοµένη καθυστέρηση, αφ’ ετέρου δε για την 
αποπεράτωση των υπολειποµένων εργασιών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/745/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού – κατασκευή», αναδόχου 
Κοινοπραξίας «ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ», µέχρι την 31-08-2012, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της 
παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε στο Πρακτικό 4ο/27-06-2012 (Θέµα 9ο), και βάσει της 
αριθµ. πρωτ. 2338/15-06-2012 σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 33ο 

Απόφαση επί της από 22-06-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.∆.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-
2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», 
προϋπολογισµού € 90.000,00 µε ΦΠΑ, και έγκριση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας.  

 
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 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 αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», 
προϋπολογισµού € 90.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 11/408/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, του 
έργου του θέµατος µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
34450/1546/18-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Το από 19-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 57495/2713/28-06-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57857/2172/28-06-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή έκανε δεκτούς 
όλους του συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, που προσκόµισαν στον διαγωνισµό όλα τα 
προβλεπόµενα από τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας δικαιολογητικά συµµετοχής στον 
διαγωνισµό. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό 
κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, ανέδειξε προσωρινό 
µειοδότη τον Ιωάννη Σαµαντά Ε.∆.Ε., που προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης Ε= 45%  στις 
τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης του έργου και 
ποσό προσφοράς 49.500,00 € µε Φ.Π.Α. 

9. Την από 22-06-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ε.∆.Ε.» που υποβλήθηκε κατά του ως άνω, από 19-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 
57495/2713/28-06-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), στην οποία αναφέρονται επί 
λέξει τα εξής:  

« …. Κατά τον διενεργηθέντα την 19-6-2012 διαγωνισµό στα γραφεία της Υπηρεσίας σας 
για το έργο που αναφέρεται στο θέµα, υπεβλήθη από τον Ιωάννη Σαµαντά του Γεωργίου 
προσφορά µε ποσοστό έκπτωσης 45%, η οποία έγινε από την Επιτρ. ∆ιαγωνισµού δεκτή 
και ο υπόψη διαγωνιζόµενος ανεκηρύχθη προσωρινός µειοδότης, σύµφωνα µε την από 20-
6-2012 ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., µε την οποία δηµοσιοποιήθηκε το σχετικό 
πρακτικό του διαγωνισµού. 
Κατά του εν λόγω ανακοινωθέντος πρακτικού και της απόφασης της Ε.∆. να γίνει δεκτή η 
προσφορά του Ιωάννη Σαµαντά του Γεωργίου εκφράζω τις αντιρρήσεις µου και 
ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ για τους κάτωθι λόγους: 
Ο διαγωνιζόµενος Ι.ΣΑΜΑΝΤΑΣ δεν υπέβαλε ως όφειλε µαζί µε τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά συµµετοχής της προσφοράς του που προβλέπονται από τις νόµιµες 
διατάξεις, καθώς και από το περιεχόµενο της παραγρ. 23.2.2. (α)- iv της διακήρυξης, 
σύννοµη υπεύθυνη δήλωση περί του ανεκτέλεστου µέρους των εργολαβικών συµβάσεων 
και συγκεκριµένα: 
• Στην δήλωση του όφειλε, κατά την προαναφερόµενη παράγραφο να αναφέρει ότι «το 

ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου 
που τίθενται στο άρθρο 20, παρόγρ.4 του Ν3669/08 (Κ∆Ε)» 

• Αντ’ αυτού ο υπόψη διαγωνιζόµενος αναφέρει επί λέξει: «Το ανεκτέλεστο των 
υπολοίπων έργων είναι µηδέν» 

Οπωσδήποτε, η µη τήρηση της ορθής και σύννοµης διατύπωσης του περιεχοµένου της 
επίµαχης δήλωσης συνιστά αναµφισβήτητα αφεαυτής λόγο αποκλεισµού του 
διαγωνιζόµενου και η παρατυπία αυτή αποτελεί την πρώτη αιτία της ενστάσεως µου. 
Πέραν όµως του ως άνω διαδικαστικού θέµατος, τίθεται ευθέως και ζήτηµα αξιοπιστίας σε 
ό,τι αφορά την ακρίβεια του περιεχοµένου της υπόψη υπεύθ. δήλωσης, δεδοµένου ότι ο 
διαγωνιζόµενος Ιωάννης Σαµαντάς έχει ήδη υπογράψει από της 24ης Μαΐου ε.ε. µε την 
Υπηρεσία σας σύµβαση, συµβληθείς σε Κοινοπραξία µε τον Εργολήπτη Ν. Κασσαβό για 
την εκτέλεση του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού» 
ύψους δαπάνης 166.250,00€ (µε Φ.Π.Α.). Η εν λόγω σύµβαση αναρτήθηκε στην 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ την 24-5-2012 µε Α∆Α Β4957Λ9-85Σ. Για τον λόγο αυτόν επίσης, ο 
διαγωνιζόµενος οφείλει να αποκλεισθεί, όπως άλλωστε αναφέρεται και το ακροτελεύτιο 
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εδάφιο της παραγρ. 23.2.3 της ∆ιακήρυξης: «Εφόσον διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο 
ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών 
που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται».  
Στο πνεύµα του προαναφερόµενου αυτού όρου της διακήρυξης πρέπει χωρίς αµφισβήτηση 
να ενταχθεί και η ανακριβής πληροφόρηση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών 
συµβάσεων και ο διαγωνιζόµενος να αποκλεισθεί. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους και όσους ακόµη ενδεχόµενα προσθέσω εν καιρώ, 
ενώπιον πάσης αρµόδιας ∆ιοικητικής και ∆ικαστικής Αρχής, 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ 
1) Την ακύρωση της άκρως βλαπτικής για τα έννοµα συµφέροντα µου απόφασης της Επιτρ. 
∆ιαγωνισµού, βάσει της οποίας ο διαγωνιζόµενος Ιωάννης Σαµαντάς του Γεωργ. έγινε 
δεκτός στον διαγωνισµό και ανακηρύχθηκε προσωρινός µειοδότης και τούτος να αποκλειστεί 
από την περαιτέρω διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου «Τοποθέτηση φωτεινών 
σηµατοδοτών στην διασταύρωση προς Μύτικα»  
2) Επειδή η προσφορά την οποία κατέθεσα είναι σύννοµη και συµφέρουσα για το δηµόσιο 
συµφέρον µε προσφερθείσα από εµέ έκπτωση 43% και επειδή είµαι κατά σειράν ο δεύτερος 
µειοδότης, να ανακηρυχθώ προσωρινός µειοδότης του ως άνω έργου… ».  

10. Την από 28-06-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 57495/2713/28-06-
2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), σύµφωνα µε την οποία, κρίνοντας εξεταστέα 
την εµπροθέσµως υποβληθείσα ένσταση της εργοληπτικής επιχειρήσεως «ΤΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.∆.Ε.» αναφέρει επί λέξει τα ακόλουθα: 

1. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, έκανε δεκτούς όλους του συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό, που προσκόµισαν στον διαγωνισµό όλα τα προβλεπόµενα από τη 
∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό, οπότε για την 
Επιτροπή ο ∆ιαγωνισµός διεξήχθη απολύτως νόµιµα και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
∆ιακήρυξη δηµοπρασίας.    

2. Ο προσωρινός µειοδότης προσκόµισε στην Επιτροπή του διαγωνισµού υπεύθυνη 
δήλωση που αναφέρει ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων της 
ατοµικής εργοληπτικής επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου που 
τίθενται στο άρθρο 20 παρ 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), (όπως προβλέπει άλλωστε και στο 
άρθρο 23.2.2.α, παρ. iv της ∆ιακήρυξης) καθώς και την από 19/06/2012 υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία αναφέρει ότι το ανεκτέλεστο των υπολοίπων έργων είναι µηδέν. 

3. Η Επιτροπή της δηµοπρασίας έκανε δεκτούς όλους τους συµµετέχοντες στον 
προαναφερόµενο ∆ιαγωνισµό , σύµφωνα µε το Πρακτικό του οποίου προσωρινός 
µειοδότης ανεδείχθη Ε.∆.Ε. κ. Ιωάννης Σαµαντάς που προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης 
Ε= 45% στις τιµές του  προϋπολογισµού και του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης 
του έργου . 

4. Από τα τηρούµενα στην Υπηρεσία µας στοιχεία των υπό εκτέλεση έργων, προκύπτει 
ότι ο προσωρινός µειοδότης κ. Ιωάννης Σαµαντάς Ε.∆.Ε., συµµετέχει όντως σαν µέλος 
της Κ/ξίας  ΄΄Ν. Κασσαβός-Ι. Σαµαντάς΄΄, στο υπό εκτέλεση έργο: ΄΄Εργασίες 
ολοκλήρωσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις Ζηρού΄΄, οπότε σύµφωνα µε το άρθρο 
23.2.3 της ∆ιακήρυξης πρέπει να αποκλεισθεί. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται: 

1. Την αποδοχή της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης « ΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΥ»  κατά του Πρακτικού της Επιτροπής δηµοπρασίας  για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών 
στη διασταύρωση προς Μύτικα», καθότι ο προσωρινός µειοδότης κ. Ιωάννης Σαµαντάς 
Ε.∆.Ε., εκτελεί έργο ως µέλος της  Κ/ξίας ΄΄Ν. Κασσαβός- Ι. Σαµαντάς΄΄, µε τίτλο ΄΄ 
Εργασίες ολοκλήρωσης στις κτιριακές εγκαταστάσεις Ζηρού΄΄ όπως προκύπτει µετά 
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από έλεγχο των στοιχείων των έργων που εκτελούνται στην υπηρεσία µας, πού 
σηµαίνει ότι η υπεύθυνη δήλωση του, ότι το ανεκτέλεστο των υπολοίπων έργων είναι 
µηδέν,  είναι ανακριβής, οπότε πρέπει να αποκλεισθεί από τον διαγωνισµό. 

2. Την έγκριση του Πρακτικού του διαγωνισµού µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος  
στον δεύτερο µειοδότη Ε.∆.Ε. κ. ∆ηµήτριο Τέλη που προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης Ε 
= 43 %  στις τιµές του  προϋπολογισµού και του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης 
του έργου , και για συνολικό ποσόν ( µε Φ.Π.Α. ) 51. 300, 00 €. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/746/03-07-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 22-06-2012 ένσταση της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου Ε.∆.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 19-06-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς 
Μύτικα», προϋπολογισµού € 90.000,00 µε ΦΠΑ, µε την οποία ζητά την ακύρωση της 
συµµετοχής στον διαγωνισµό, του Ιωάννη Σαµαντά που αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, 
βάσει του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, και την ανακήρυξη του ιδίου ως 
προσωρινού µειοδότη, επειδή είναι κατά σειρά ο δεύτερος µειοδότης, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην υπό κρίση ένσταση (ανωτέρω υπό στ. 9) και  

Την κάνει αποδεκτή στο σύνολό της ως βάσιµη για τους λόγους που αναφέρονται στην από 
28-06-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού (ανωτέρω υπό στ.10), και 
συγκεκριµένα επειδή:  

« ….. Ο προσωρινός µειοδότης προσκόµισε στην Επιτροπή του διαγωνισµού υπεύθυνη 
δήλωση που αναφέρει ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων της ατοµικής 
εργοληπτικής επιχείρησης δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου που τίθενται στο άρθρο 
20 παρ 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), (όπως προβλέπει άλλωστε και στο άρθρο 23.2.2.α, παρ. iv 
της ∆ιακήρυξης) καθώς και την από 19/06/2012 υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι το 
ανεκτέλεστο των υπολοίπων έργων είναι µηδέν.….. 

Από τα τηρούµενα στην Υπηρεσία µας στοιχεία των υπό εκτέλεση έργων, προκύπτει ότι ο 
προσωρινός µειοδότης κ. Ιωάννης Σαµαντάς Ε.∆.Ε., συµµετέχει όντως σαν µέλος της Κ/ξίας  
΄΄Ν. Κασσαβός-Ι. Σαµαντάς΄΄, στο υπό εκτέλεση έργο: ΄΄ Εργασίες ολοκλήρωσης στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις Ζηρού΄΄, οπότε σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.3 της ∆ιακήρυξης πρέπει να 
αποκλεισθεί.». 

Β. Ως προς την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αποδοχής της από 22-06-2012 ένστασης της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου Ε.∆.Ε.», κατά της συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση 
φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», της εργοληπτικής επιχείρησης του 
Ιωάννη Σαµαντά, που αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, σύµφωνα µε το από 19-06-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η προσφορά του οποίου απορρίπτεται,   

− ∆εν εγκρίνει το από 19-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού 
€ 90.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη τον Ιωάννη Σαµαντά Ε.∆.Ε., 
που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης Ε=45% στις τιµές του προϋπολογισµού και του 
τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης του έργου και ποσό προσφοράς 49.500,00 € µε 
Φ.Π.Α.  
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− Αναµορφώνει το αποτέλεσµα της ως άνω δηµοπρασίας, και κατακυρώνει τα 
αποτελέσµατα αυτής, στη δεύτερη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση 
«ΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου Ε.∆.Ε.», η οποία προσέφερε έκπτωση 43% στις τιµές 
του τιµολογίου και προϋπολογισµού της εγκεκριµένης µελέτης του έργου και συνολικό 
ποσό προσφοράς € 51.300,00 µε ΦΠΑ και  

− Αναθέτει την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Τοποθέτηση 
φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού € 90.000,00 
µε ΦΠΑ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου Ε.∆.Ε.»,, και 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (43,00%) είναι συµφέρουσα. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 34ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων 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», 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 55617/2618/21-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 55672/2087/22-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει εξάµηνο και πλέον από την 
έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφεραν το αίτηµά τους για το έτος 
2011, να γίνει υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων 
των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων 
υπηρεσιών.  
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/747/03-07-2012) 

 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 και των 
αντίστοιχων ΚΑΕ, του προϋπολογισµού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας):  

 
� 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, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η 
στελέχωσή της µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του 
κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε 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 Ηπείρου (αριθµ. 
10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, 
αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της 
οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα µιας  Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις 
παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην 
ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν 
για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................. 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 
– ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ ΚΑΕ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΥ 7994 
Προµήθεια ενός ελαστικού 
12,5Χ24   310,00 1329 

2 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
(ΑΓΡΟΤΙΚΟ) ΚΗΥ 7998 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
µετρητή καυσίµων 184,50 1321 

307,52 0861, 
3 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΙ 8322 

Επισκευή συστήµατος 
σύµπλεξης 521,27 1321 

4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΥ 7358 Επισκευή τρικούβερτου 2.767,50 1329 

5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΥ7360 Επισκευή εξάτµισης  123,00 0861 

6 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 7359 Επισκευή κινητήρα 492,00 0861 

7 ΓΡΕΙΝΤΕΡ ΚΥ 7357 
Επισκευή συστήµατος 
τροφοδοσίας 

553,50 0861 

8 ΦΟΡΤΗΓΟ  ΚΗΥ 7993 Αντικατάσταση µπαταριών 220,00 0861 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Ρ7Λ9-Κ8Λ



 - 81 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 35ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 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», 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 55277/2094/25-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
57316/2154/27-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/748/03-07-2012) 
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Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΥ 

∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0894 
Συµβολαιογραφικά έξοδα, 
έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών αποφάσεων 

2.000,00 250,00 

∆απάνη για πληρωµή 
∆ικαστικού κλητήρα για 
επίδοση αποφάσεων της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισµού 

15.000,00 694,95 

∆απάνη για προµήθεια 
ανταλλακτικών επισκευής των 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων 
των ∆/νσεων Α/θµιας και 
∆/θµιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πρέβεζας 

072.1699 
Λοιπές Προµήθειες 
Υλικών 

10.000,00 116,00 

∆απάνη για προµήθεια 4 
ψυγείων και ταινιών για τη 
µεταφορά εµβολίων της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας Π.Ε. Πρέβεζας 

291.1699 
Λοιπές Προµήθειες 
Υλικών 

1.000,00 109,35 

∆απάνη για αγορά διάφορων 
υλικών για τη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Πρέβεζας 

291.1121 

Προµήθεια βιβλίων, 
συγγραµµάτων, 
περιοδικών, εφηµερίδων 
και λοιπών συναφών 
εκδόσεων 

200,00 180,00 

∆απάνη για ανανέωση 
συνδροµής στο περιοδικό 
ΑγροΤύπος ΑΕ και στο 
περιοδικό της Ελληνικής 
Κτηνιατρικής Εταιρίας ∆/νση 
Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΞΟ∆ΩΝ   28.200,00 1.350,30   

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

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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 

ΑΔΑ: Β41Ρ7Λ9-Κ8Λ



 - 83 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 36ο 

Έγκριση δαπανών στα πλαίσια του Προγράµµατος της Π.Ε. Θεσπρωτίας ADRIMOB 
(SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)»,  της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013. 

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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56103/2145/22-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 56114/2130/22-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία εισηγείται την έγκριση « …. δαπάνης ποσού  2.300,00€ 
περίπου, για την πληρωµή εξόδων διερµηνέων- µεταφραστών κατά την εναρκτήρια 
συνεδρίαση του προγράµµατος ADRIMOB (IPA ADRIATIC) στην Ηγουµενίτσα στις 28 και 
29  Απριλίου 2011. Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος 
ADRIMOB, κατηγορία δαπάνης  external experts & services. Η εκ των υστέρων υποβολή 
του ως άνω αιτήµατος έγκρισης δαπάνης οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εναρκτήρια 
συνεδρίαση του προγράµµατος δεν είχε προκύψει ο εξωτερικός συνεργάτης  και  η οµάδα 
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διοίκησης του εν λόγω έργου ορίσθηκε την 9.3.2012, πολύ αργότερα από την εναρκτήρια 
συνεδρίαση του προγράµµατος.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/749/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.300,00 € περίπου, για την πληρωµή εξόδων διερµηνέων - 
µεταφραστών κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση του Προγράµµατος της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, που πραγµατοποιήθηκε στην Ηγουµενίτσα στις 28 
και 29 Απριλίου 2011. Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προγράµµατος 
ADRIMOB, κατηγορία δαπάνης external experts & services. 

Επισηµαίνεται ότι η εκ των υστέρων υποβολή από την Υπηρεσία, του ως άνω αιτήµατος, και η 
αντίστοιχη έγκριση της δαπάνης, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση 
του Προγράµµατος δεν είχε προκύψει ο εξωτερικός συνεργάτης  και  η οµάδα διοίκησης του εν 
λόγω έργου ορίσθηκε την 9.3.2012, πολύ αργότερα από την εναρκτήρια συνεδρίαση του 
Προγράµµατος. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε 
το εξής σκεπτικό: «Σε κάθε Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα και ήδη από την έγκρισή του, είναι πολύ 
ξεκάθαρες οι ∆ράσεις υλοποίησής του, καθώς και οι αντίστοιχες κατηγορίες δαπανών. Οι 
Φορείς που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση η Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, όφειλαν να ξέρουν από την αρχή, τον τρόπο κάλυψης των δαπανών που 
εκτελούν, στα πλαίσια του Προγράµµατος. Οπωσδήποτε είναι υποχρέωση της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, να καλύψει τις δαπάνες των διερµηνέων – µεταφραστών, που εργάσθηκαν κατά 
την εναρκτήρια συνεδρίαση του προγράµµατος και στο σκέλος αυτό συµφωνούµε απόλυτα. 
Αυτό όµως είναι πολύ διαφορετικό, από το να υποβάλλεται το σχετικό αίτηµα µετά από έναν 
και πλέον χρόνο, γεγονός που µας δηµιουργεί και έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο θα είναι 
σύννοµη η πληρωµή της δαπάνης.».  
 ..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 37ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 57345/2183/27-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
57396/2155/27-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/750/03-07-2012) 
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1) ∆απάνη ποσού 1.100,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην αναπαραγωγή τευχών για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη δηµοπράτηση των κάτωθι έργων 
(φορέας 072 ΚΑΕ 1111): 

     α) Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Φιλιατών.  

     β) Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε.Ι.Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ. 

2) ∆απάνη ποσού 750,00 € για την καταβολή τελών µεταβίβασης µηχανηµάτων έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (αλλαγή ονόµατος αδειών κυκλοφορίας από Ν.Α. Θεσπρωτίας σε Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), (φορέας 072 ΚΑΕ 0899). 

3) ∆απάνη ποσού 2.065,27 € για την καταβολή τελών χρήσης των µηχανηµάτων έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2012 (φορέας 072 ΚΑΕ 0899). 

4) ∆απάνη ποσού 922,50 € µε ΦΠΑ, για την αντικατάσταση, (κατόπιν λήψης προσφορών), 
σιδερένιας σκάλας πρόσβασης στην στέγη του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισκευής της πόρτας της εισόδου στο ίδιο κτίριο (φορέας 071 ΚΑΕ 9779.011).    
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 38ο 

Έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης για τη συµµετοχή του κτηνιάτρου 
Μάριου Τρουµπούκη, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε Θέµα 
«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ», στην Αθήνα από 26 έως 30-06-2012. 

 
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 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 Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4483/21-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
55689/2088/22-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης, που αφορά την εκτός έδρας 
µετακίνηση του υπαλλήλου - Κτηνιάτρου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας Μάριου Τρουµπούκη στην Αθήνα από 26 
έως 30-06-2012, για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε Θέµα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 4483/21-06-2012 
εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδοµένου 
ότι η προηγούµενη Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 21-06-2012.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/751/03-07-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουµπούκη, 
κτηνιάτρου, στην Αθήνα (ηµεροµηνία αναχώρησης 26-06-2012 και επιστροφής 30-06-2012), 
για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο του ΕΦΕΤ µε Θέµα «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ», καθώς και τη σχετική 
δαπάνη ποσού περίπου € 450,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής του, σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 292, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 
2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 39ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσµίας των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας και τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. 
Αργυροτόπου ∆ήµου Συβότων», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία 
Ε.Ε.», µέχρι την 30-12-2012.  
 
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 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 Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 55038/1059/25-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56207/2132/25-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 20-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για την ολοκλήρωση του 
έργου, το οποίο έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό 65%. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/752/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή γέφυρας και τοίχου αντιστήριξης στο ∆.∆. Αργυροτόπου ∆ήµου 
Συβότων», αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-12-2012, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
37/1132/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, δεδοµένου ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο του θέµατος, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 40ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών 
επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου - Σαλονίκης - Βερενίκης (όρια Νοµού)», 
προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ.   

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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο οποίο 
περιλαµβάνεται και το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου - 
Σαλονίκης - Βερενίκης (όρια Νοµού)», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56397/1125/25-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 56714/2145/26-06-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
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του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και 
εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/753/03-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών επαρχιακής οδού Ελευθεροχωρίου - Σαλονίκης - Βερενίκης (όρια 
Νοµού)», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 56397/1125/25-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την µελέτη η οποία συντάχθηκε από το Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 56383/1124/25-06-
2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 41ο 

Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του 
δέκατου έκτου θεµατικού σεµιναρίου του έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant 
Risks in European Regions and Towns” - «’ Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε 
Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Αβέιρο  (AVEIRO)  της Πορτογαλίας, από 23-07-2012 έως 28-07-2012. 

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 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 Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58275/2226/29-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58302/2215/29-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ύψους 900,00 Ευρώ για την πληρωµή εξόδων διαµονής 
του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, στο Αβέιρο (AVEIRO)  
της Πορτογαλίας για τη συµµετοχή του στην παρουσίαση του δέκατου έκτου θεµατικού 
σεµιναρίου του έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and 
Towns” - «’Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και πόλεις» στα πλαίσια 
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της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, το 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 23-07-2012 έως 28-07-2012. Η προκαλούµενη  δαπάνη  
θα  βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών «ACCOMODATION» - ∆ιαµονή - του 
συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου «Misrar», µε αριθµό έγκρισης του 
προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 .Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 071 
και ΚΑΕ 9779039. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/754/03-07-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, από 23-07-2012 έως 28-07-2012 στο Αβέιρο  
(AVEIRO) της Πορτογαλίας, για τη συµµετοχή του στην παρουσίαση του δέκατου έκτου 
θεµατικού σεµιναρίου του έργου Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in European 
Regions and Towns” - «’Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και 
πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή 
Εδαφική Συνεργασία, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) συµµετέχει ως 
εταίρος σύµφωνα µε την αριθµ. 25/2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 
Θεσπρωτίας. 

B. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 900,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, 
διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης του ανωτέρω υπαλλήλου (το κόστος µεταφοράς – 
διαµονής  υπολογίζεται σε περίπου € 600,00 ενώ το κόστος ηµερήσιας αποζηµίωσης σε € 
300,00), η οποία θα βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας δαπανών «TRAVEL AND 
ACCOMODATION» (Ταξίδια και ∆ιαµονή) του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου 
«Misrar», µε αριθµό έγκρισης του προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 και τις πιστώσεις 
του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε, όπως και σε 
προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την 
προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης σηµείωσε ότι 
πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των 
συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα 
δεν έχει γίνει.  

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 42ο 

Έγκριση δαπάνης για καταβολή επιδικασθέντος ποσού, σε εκτέλεση της αριθµ. 
255/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων (σχετική η αριθµ. 11/413/23-
04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής).   
 

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)}. 

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.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 αριθµ. 11/413/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αποφασίσθηκε η µη άσκηση εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, του ενδίκου µέσου της ανακοπής κατά της 
αριθµ. 255/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 35220/256/20-04-2012 γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), κ. ∆ηµητρίου Στάθη 
στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «… Στην υπηρεσία µας κοινοποιήθηκε  η 
προαναφερόµενη διαταγή πληρωµής, η οποία µας υποχρεώνει στη καταβολή 
ποσού 8.811,18 ευρώ το οποίο αφορά εκτελεσθείσες εργασίες από τον αιτούντα τη 
διαταγή πληρωµής για το χρονικό από 26-11-2009 έως 30-4-2010. Οι ως άνω 
εργασίες έχουν βεβαιωθεί από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της 
Ν.Α.Ι, το δε παραπάνω ποσό έχει θεωρηθεί νοµίµως από το Νοµάρχη Ιωαννίνων 
σύµφωνα µε την από 12-11-2010 κατάσταση δαπάνης της Ν.Α.Ι. Επιπροσθέτως για 
την εν λόγω υπόθεση η νοµική υπηρεσία έχει εκφράσει την άποψη της υπέρ της 
καταβολής της προαναφεροµένης δαπάνης σύµφωνα µε το αριθµ πρωτοκ 

44874/606/6-7-2011 έγγραφο της. Κατόπιν των ανωτέρω γνωµοδοτούµε ότι 
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δεν συντρέχει λόγος άσκησης ανακοπής κατά της ως άνω διαταγής 
πληρωµής καθ ότι η αξίωση του αιτούντος µε βάση τα προαναφερόµενα 
έγγραφα είναι πλήρως αποδεδειγµένη.». 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 29-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 58298/2214/29-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται, βάσει της αριθµ. 255/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, 
και της αριθµ. 11/413/23-04-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, την έγκριση 
δαπάνης ποσού € 8.811,18 για την πληρωµή του ∆ηµητρίου Σούφη, σε βάρος των 
πιστώσεων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/755/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 8.811,18 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0892 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), σε εκτέλεση της αριθµ. 
255/2012 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε 
ανακοπή, σύµφωνα µε την αριθµ. 11/413/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 6), για την 
καταβολή εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ως καθολικής διαδόχου της 
Ν.Α. Ιωαννίνων (σύµφωνα µε το άρθρο 283 παρ.2 Ν.3852/2010), στον ∆ηµήτριο Σούφη του 
Βασιλείου (ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών), του επιδικασθέντος µε την ως άνω 
αριθµ. 255/2012 διαταγή πληρωµής, ποσού € 8.811,18 (κεφάλαιο απαίτησης), που αφορά 
στη µίσθωση έργου που υπεγράφη µεταξύ της πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ιωαννίνων και αυτού.  
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του Νο 1/29-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», του 
κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και 
σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

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. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο «Συντήρηση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού και πίστωσης € 75.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 10/347/06-04-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε µε την όµοια, αριθµ. 12/431/27-04-2012 απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε 
η κατανοµή των πιστώσεων του κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», µε 
προϋπολογισµό και πίστωση € 75.000,00 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε 
εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο 
της Περιφέρειας Ηπείρου. Με τις ως άνω αποφάσεις, εγκρίθηκε το έργο «Προµήθεια 
υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, να 
εκτελεσθεί µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του Π.∆. 
118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», µε µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την αριθµ. 14/528/21-05-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας και παραλαβής του πρόχειρου διαγωνισµού του 
θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
58361/4423/02-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58388/2217/02-07-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το Νο 1/29-06-
2012 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την 
έγκρισή του και την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/756/03-07-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Νο 1/29-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, του κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε 
το οποίο, η Επιτροπή δέχθηκε µόνο µία προσφορά, της εταιρείας «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», την 
οποία και έκανε αποδεκτή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω 
Πρακτικό, και εισηγείται, για το συµφέρον της Υπηρεσίας και στο πλαίσιο της χρηστής 
διοίκησης, την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην εταιρεία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» και 
στην τιµή των 15.216,01 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις Π.∆. 
118/2007, για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, του κονδυλίου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων 
ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», σύµφωνα µε 
το ανωτέρω, Νο 1/29-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, το 
οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής, 
στην εταιρεία µε την επωνυµία «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από 
τη διακήρυξη δικαιολογητικά και η προσφορά της είναι εντός των ορίων του προϋπολογισµού 
και συµφέρουσα οικονοµικά, ήτοι ποσό € 15.216,01 µη συµπεριλαµβανοµένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «Β. 
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.», για την «Προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», που 
χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, µε προϋπολογισµό € 20.000,00 µε ΦΠΑ, στα πλαίσια του γενικού 
κονδυλίου µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό 
δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου» συνολικού € 75.000,00 µε ΦΠΑ.  
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 

Συνεδριάσεως της επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας 

ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του οδικού ηλεκτροφωτισµού στο 

οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Στα Ιωάννινα σήµερα, την 29η του µηνός Ιουνίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή διεξαγωγής πρόχειρου 

διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 14/528/21-05-2012 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, για την «προµήθεια υλικών 

συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», του κονδυλίου του Προγράµµατος 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012, µε τίτλο 

«Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό 

δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου». 

 Κατά τη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκαν οι:  

1. Κυριαζής Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος, 

2. Βρέλλης Πέτρος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε. και 

3. Στάµος Γεώργιος, Εργοδηγός Τ.Ε. 

 Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισµού για την 

«προµήθεια υλικών συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισµού», του κονδυλίου του 

Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 

2012, µε τίτλο «Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για 

το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Η επιτροπή, έως και ώρα 10:00 π.µ., καταληκτική ώρα επίδοσης των προσφορών, 

δέχτηκε µόνο την προσφορά της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., παρότι στην 

προκειµένη περίπτωση, τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµοσιότητας, µε στόχο 

την έξωθεν καλή µαρτυρία και την εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού 

ανταγωνισµού, προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, 

καθώς και η αρχή της διαφάνειας της διαδικασίας του διαγωνισµού [δηµοσίευση της 

περίληψης του διαγωνισµού σε µία τοπική εφηµερίδα αν και δεν ήταν υποχρεωτική, 

σύµφωνα µε το νόµο, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στο διαδίκτυο 

(www.php.gov.gr ), ανάρτηση της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης διενέργειας του 

διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξής του στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”, 

καθώς και ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας], δεν υπήρξε 

όµως ενδιαφέρον από καµία άλλη εταιρεία να καταθέσει προσφορά. Η Περιφέρεια 

Ηπείρου εξασφάλισε συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού, µε σκοπό τη 
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διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, παρόλο που το ύψος του 

προϋπολογισµού του διαγωνισµού είναι εντός των χρηµατικών ορίων που 

επιτρέπουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Το ζήτηµα του επιτρεπτού της κατακύρωσης του αποτελέσµατος ενός 

διαγωνισµού στο µοναδικό υποψήφιο ανάδοχο, έχει απασχολήσει τη νοµολογία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη ∆΄ Τµ. Ελ….Συν. 9/1998, 94/1998, 13/2002). Το 

Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί, σε αντίστοιχες εξεταζόµενες περιπτώσεις, ότι 

είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσµατος ενός διαγωνισµού στο µοναδικό 

υποψήφιο ανάδοχο, χωρίς να δηµιουργείται έλλειψη ανταγωνισµού, αφού η ύπαρξη 

περισσότερων διαγωνιζόµενων δεν τίθεται, από το νόµο, ως προϋπόθεση της 

συνεχίσεως της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισµού, δεδοµένης της 

διακριτικής ευχέρειας, που καταλείπεται στη διοίκηση από τη διάταξη του άρθρου 21 

Π.∆. 118/07 (επανάληψη ή µαταίωση του διαγωνισµού). 

Με δεδοµένο ότι η προµήθεια των υλικών πρέπει να ξεκινήσει άµεσα για τη 

συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο 

της Περιφέρειας Ηπείρου, η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, αποφάσισε, 

παρουσία του εκπροσώπου του συµµετέχοντα, να συνεχίσει τη διαδικασία µε τον 

µοναδικό συµµετέχοντα και να προβεί στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της 

προσφοράς, καθώς και του υποφακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, από τον 

έλεγχο των οποίων, διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω εταιρεία κατέθεσε τα 

απαιτούµενα, από το νόµο, δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Ακολούθως, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς της 

εταιρείας και από τον έλεγχό της, διαπιστώθηκε ότι προσφέρει την τιµή των 

15.216,01 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εποµένως βρίσκεται µέσα στα 

όρια του προϋπολογισµού της διακήρυξης. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή, αφού ζήτησε από τον εκπρόσωπο του 

συµµετέχοντα να περάσει εκτός της αίθουσας συνεδρίασης, προέβη σε διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της : 

1) την εισήγηση του Προέδρου της, 

2) ότι τηρήθηκαν, επιπλέον των απαραίτητων από το νόµο,προϋποθέσεις 

δηµοσιότητας, 

3) ότι οι όροι της προκήρυξης είναι διατυπωµένοι µε τρόπο που να µην 

περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού, 
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4) το γεγονός ότι η προµήθεια των υλικών πρέπει να ξεκινήσει άµεσα για τη 

συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισµού και σηµατοδότησης για το οδικό δίκτυο 

της Περιφέρειας Ηπείρου, 

5) συγκριτικά στοιχεία τιµών της αγοράς, από τα οποία συµπεραίνεται ότι η εν 

λόγω προσφορά είναι συµφέρουσα, 

6) το γεγονός ότι το ύψος του προϋπολογισµού του διαγωνισµού είναι εντός 

των χρηµατικών ορίων, που επιτρέπουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 

αποφάσισε οµόφωνα, για το συµφέρον της υπηρεσίας και στο πλαίσιο της 

χρηστής διοίκησης, να εισηγηθεί την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στην 

εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. και στην τιµή των 15.216,01 €, µη συµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στον εκπρόσωπο του 

συµµετέχοντα την απόφασή της. 

 Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. 

 Στο σηµείο αυτό και µη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η 

συνεδρίαση. 

 

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 
 

1.                          2.                           3. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών 
δράσεων, και συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις. 
 

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)}. 

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 της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
855/29-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58492/2218/02-07-2012 στον φάκελο 
10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την 
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και συµµετοχής σε ηµερίδες, 
συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και των σχετικών δαπανών, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στις εισηγήσεις. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, κατέθεσαν τις εξής παρατηρήσεις: «Είχαµε ζητήσει να 
καταθέσει η Π.Ε. Πρέβεζας µια συγκεκριµένη και συνολική πρόταση για τις πολιτιστικές 
δράσεις του τρέχοντος έτους, µε δεδοµένη την εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς που 
επιχορηγήθηκαν διάφορες πολιτιστικές δράσεις και στα πλαίσια ενός ουσιαστικού 
απολογισµού, ώστε να καταλήξουµε ποιες επιλέγονται και ποιες όχι, ή ποιες νέες θα 
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επιχορηγηθούν. Όλα αυτά µε την έννοια του απολογισµού, δηλ. της ουσιαστικής 
παρέµβασης ως αυτοδιοίκηση, στα πολιτιστικά και όχι µόνο, δρώµενα της περιοχής». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/757/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, 
καθώς και τη συµµετοχή της στη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων 
σε συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
κατωτέρω, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012, Ε.Φ. 
071, ΚΑΕ 9779 (έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΤΟΥΣ 2012») ως εξής:  

A. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τη 
Χορωδία ΑΡΜΟΝΙΑ του ∆ιεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας, το οποίο, 
συνεχίζοντας την 30ετή πορεία του, µε στόχο του να πρωτοστατεί στην πολιτιστική σκηνή 
της δυτικής Ελλάδας αποτελώντας σηµαντικό φορέα πολιτισµού και τέχνης, θα διεξαχθεί 
από τις 05 Ιουλίου 2012 έως και τις 08 Ιουλίου 2012 µε τη συµµετοχή χορωδιών από όλο 
τον κόσµο. 

Ο συνολικός αριθµός χορωδιών αναµένεται να ξεπεράσει τις δεκαπέντε (15), µε συνολικό 
αριθµό συµµετεχόντων πάνω από επτακόσια (700) άτοµα. Στο φεστιβάλ έχουν ήδη 
προσκληθεί µεγάλες προσωπικότητες της Χορωδιακής Μουσικής Σκηνής ανά τον κόσµο, οι 
οποίοι θα δώσουν έναν άλλον αέρα στην φετινή οργάνωση. To πλούσιο πρόγραµµα θα 
περιλαµβάνει συναυλίες σε ιστορικά σηµεία της πόλης µε φολκλόρ, κλασικό και µοντέρνο 
ρεπερτόριο, street performances όπως επίσης και τον ετήσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
θρησκευτικής Μουσικής  µε κριτές καταξιωµένους πρεσβευτές της παγκόσµιας χορωδιακής 
σκηνής. Το ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας αποτελεί θεσµό και συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο πάνω του τα φώτα της Παγκόσµιας Χορωδιακής Σκηνής. Αυτή τη στιγµή, είναι το 
µοναδικό του είδους του φεστιβάλ στον ελληνικό χώρο και εκπροσωπεί την ελληνική 
χορωδιακή κουλτούρα στο µέγιστο βαθµό. Στις εκδηλώσεις του παρακολουθούν 
περισσότερα από 2.000 άτοµα ετησίως. Η διεθνής του ακτινοβολία και το υψηλό του κύρος 
το καθιστούν ως ένα από τα µεγαλύτερα χορωδιακά γεγονότα του καλοκαιριού παγκοσµίως. 
Παράλληλα, στην πόλη της Πρέβεζας, το Φεστιβάλ προάγει τον πολιτισµό καλλιεργώντας 
την µουσική παιδεία, µυώντας το κοινό σε ακούσµατα υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Ως 
αποτέλεσµα αυτού είναι η συµµετοχή 200 παιδιών στα παιδικά τµήµατα του συλλόγου 
ΑΡΜΟΝΙΑ, καθώς και η συνύπαρξη άλλων χορωδιακών σχηµάτων της πόλης. 

Τέλος, τα οικονοµικά οφέλη στον τόπο είναι πολλαπλά, αφενός µεν διότι το φεστιβάλ 
πραγµατοποιείται σε σαιζόν µε µικρή τουριστική κίνηση & µε την φιλοξενία όλων αυτών των 
ατόµων ουσιαστικά δίνεται ένα καλό “εναρκτήριο λάκτισµα” στους τουριστικούς 
επιχειρηµατίες, αφετέρου δε τα µέλη των χορωδιών που συµµετέχουν στις αποστολές των 
φιλοξενούµενων χορωδιών αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές των αγαθών που αυτός 
ο τόπος παράγει σε αφθονία στον τριτογενή τοµέα. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 8.480,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για τη φιλοξενία 106 χορωδών που 
συµµετέχουν στο φεστιβάλ (3 χορωδίες), µε διάρκεια παραµονής από 5 έως 9 Ιουλίου 2012 
(4 νύχτες, 53 δίκλινα δωµάτια µε πρωινό). 

Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική 
επιµέλεια του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου «∆ΙΟΓΕΝΗΣ», των διήµερων 
πολιτιστικών εκδηλώσεων ποντιακής και λαϊκής µουσικής και χορού, «∆ΙΟΓΕΝΕΙΑ», που 
πραγµατοποιούνται εδώ και 20 χρόνια και αποτελούν θεσµό για την περιοχή. Οι εκδηλώσεις 
θα πραγµατοποιηθούν στις 13 και 14 Ιουλίου 2012 στην Ν. Σινώπη  όπου το ποντιακό 
στοιχείο υπάρχει έντονα καθότι και το χωριό ιδρύθηκε από ξεριζωµένους πρόσφυγες και µε  
ελεύθερη είσοδο. Η πρώτη βραδιά είναι αφιερωµένη στον Πόντο µε παρουσίαση ποντιακών 
χορευτικών ντόπιων και ξένων. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί µε παραδοσιακό ποντιακό 
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συγκρότηµα µε τον παγκοσµίου φήµης µουσικό Dr. Ματθαίο Τσαχουρίδη. Τη δεύτερη 
βραδιά θα γίνει ένα αφιέρωµα στο ρεµπέτικο- σµυρναίικο τραγούδι.  

Σκοπός είναι να διατηρηθεί η παράδοση του ιστορικού Πόντου µέσα από τη µουσική και το 
χορό που αποτελούν κύριες εκφράσεις του. Επίσης η κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής µε 
τη  διάσωση, τη διατήρηση και τη διάδοση των ηθών και εθίµων του Πόντου και τη σύσφιξη 
των σχέσεων του Ποντιακού Ελληνισµού γεφυρώνοντας παράλληλα τις διαφορές µεταξύ του 
προσφυγικού και ντόπιου στοιχείου και δίνοντας παραδείγµατα προόδου και συνέχειας. 
Τέλος να δώσει στους νέους ηθικές αξίες και αυτοί µε τη σειρά τους ένα δυναµικό παρόν 
στις πολιτιστικές εξελίξεις του σήµερα. Η ανταπόκριση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ 
µεγάλη διότι στην περιοχή είναι έντονο το ποντιακό στοιχείο. Επιπλέον οι εκδηλώσεις αυτές 
λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, προσελκύουν άτοµα των γύρω περιοχών, όπως και τους 
επισκέπτες που βρίσκονται εκείνοι την περίοδο στην περιοχή και είναι ευρείας απήχησης. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.750,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων και 
φιλοξενία των συγκροτηµάτων. 

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση, από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική 
επιµέλεια του Χορευτικού Οµίλου ΠΡΕΒΕΖΑ, του 12ο ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών 
χορών, που πραγµατοποιείται ανελλιπώς από το 2001 και φέτος θα γίνει από 13 έως 15 
Ιουλίου 2012 στην Πρέβεζα, Καναλάκι και Θεσπρωτικό. Η κεντρική εκδήλωση του Φεστιβάλ 
στην οποία εµφανίζονται όλα τα χορευτικά συγκροτήµατα γίνεται την δεύτερη Κυριακή του 
Ιουλίου στην πόλη της Πρέβεζας στο ∆ηµοτικό Κηποθέατρο. 

Το Φεστιβάλ ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2001 σαν τοπικό Φεστιβάλ µε συµµετοχή τοπικών 
συγκροτηµάτων και µε διάρκεια µιας ηµέρας αλλά µετά την µεγάλη προσέλευση κόσµου και 
την επιτυχία που σηµείωσε εξελίχθηκε σε φεστιβάλ διήµερο µε συµµετοχή συγκροτηµάτων 
από όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια από το 2005 σε ∆ιεθνές Φεστιβάλ µε διάρκεια 3 και 4 
ηµερών µε συµµετοχή και ξένων συγκροτηµάτων από όλο τον κόσµο και παραστάσεις στο 
Λούρο, Ωρωπό, Πάργα, Καναλάκι  και στην Πρέβεζα. 

Τα οφέλη από τη διοργάνωση είναι πολλαπλά: 
�    Είναι ένα από τα ελάχιστα ∆ιεθνή Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών που γίνονται στην 
ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από τοπικά 
συγκροτήµατα αλλά και από συγκροτήµατα από άλλες πόλεις της Ελλάδας και από το 
εξωτερικό για συµµετοχή στις εκδηλώσεις του. 
� Συσφίγγονται οι σχέσεις µε Ευρωπαϊκές χώρες µέσω των εκπροσώπων του πολιτισµού 
τους (τα χορευτικά σχήµατα) γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό τη σηµερινή εποχή της 
παγκοσµιοποίησης. 
� Είναι γεγονός η µαζική προσέλευση και παρακολούθηση των εκδηλώσεων από τους 
κατοίκους των περιοχών που πραγµατοποιήθηκαν τα ΦΕΣΤΙΒΑΛ των προηγούµενων ετών 
αλλά και πολλών τουριστών των οποίων συνέπεσε χρονικά η παραµονή τους µε την 
πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων. 
� ∆ίνει τη δυνατότητα σε τοπικά χορευτικά σχήµατα από όλη την Ήπειρο να 
παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και γενικότερα να 
«συναναστραφούν».   

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για διατροφή των µελών των χορευτικών 
συγκροτηµάτων, εκτυπώσεις, άνθη, αγορά πετρελαίου για τις ναυτικές σχολές στις οποίες 
θα διαµείνουν τα χορευτικά, ηχητική διαφήµιση, ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, αγορά 
αναµνηστικών και δώρων για τα χορευτικά, και κατασκευή ξύλινης εξέδρας. 

∆. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του 
τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος beach volley juniors 2012 παίδων – κορασίδων 
(Κ17), που θα φιλοξενηθεί στην Πρέβεζα, στις 21 και 22 Ιουλίου 2012, µε Υπεύθυνους 
διοργάνωσης την Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον Αθλητικό Όµιλο Πρέβεζας 
και µε τηλεοπτική κάλυψη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 
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Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη γιατί η συγκεκριµένη εκδήλωση 
εντάσσεται στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της για κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιφέρειας καθώς προβάλλει  ιδεώδη και αξίες για ευγενή άµιλλα, γόνιµο και 
δηµιουργικό ανταγωνισµό, ευρωστία σώµατος και πνεύµατος. Το συγκεκριµένο άθληµα 
καλλιεργεί στους νέους αξίες όπως η αυτοπειθαρχία, η αυτοεκτίµηση, ο αυτοσεβασµός, η 
συναδελφικότητα. 

Στα πλαίσια της διοργάνωσης αναµένεται να επισκεφθούν την περιοχή αθλητές, 
προπονητές, αθλητικοί παράγοντες και συνοδοί, γεγονός που έχει ιδιαίτερη σηµασία για την 
οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής και στην περίοδο κρίσης που διανύουµε, αυτό 
αναµένεται να τονώσει την αγορά της πόλης της Πρέβεζας. 

Η αθλητική αυτή διοργάνωση αποτελεί εκδήλωση ευρείας απήχησης και σηµασίας αφού 
στρέφει τα φώτα της δηµοσιότητας στην Πρέβεζα και γενικότερα στην Ήπειρο.  Συνήθως 
καλύπτεται εκτενώς από τον Τύπο γεγονός που συντελεί  στην προβολή και προώθηση της 
περιοχής µας. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την κάλυψη µέρους του κόστους 
διαµονής των οµάδων. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Βελτιώσεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις αγροτικού και βασικού 
οδικού δικτύου», αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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», 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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58478/2773/02-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58674/2222/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος «Βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 
2011», µε προϋπολογισµό 120.000,00 €. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να 
συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες 
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, σύµφωνα µε τα στοιχεία των 
προµετρήσεων και την παράλληλη αξιοποίηση των κονδυλίων των απροβλέπτων καθώς 
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και την υπέρβαση της συµβατικής δαπάνης λόγω αύξησης της αξίας ασφάλτου. Στον 
παρόντα ΑΠΕ τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.1418/84 παρ. 
1,2,3 όπως αυτή ισχύει µετά την αντικατάσταση της µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 
3481/2006 (ΦΕΚ Α 162/2-8-06 ) και της παρ. Β.1 της εκδοθείσης Εγκυκλίου Ε.20 του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε (Α.Π. ∆17 γ/03/114/27-07-06). Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου 
Α.Π.Ε., συνολικού ποσού 88.171,90 € (71.684,47 € για εργασίες συν 16.487,43 € για 
Φ.Π.Α.) δηλαδή µε υπέρβαση έναντι της συµβατικής κατά 24.899,34 € λόγω αύξησης της 
αξίας ασφάλτου, σύµφωνα και µε τη συνηµµένη στην εισήγηση, οµόφωνη γνωµοδότηση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, που περιλαµβάνεται 
στο Πρακτικό 4ο/27-06-2012 (Θέµα 1ο). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/758/03-07-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Βελτιώσεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις αγροτικού και βασικού οδικού δικτύου», 
αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από 
∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, λόγω οριστικών επιµετρήσεων και αύξησης των 
απολογιστικών ασφάλτου, συνολικής δαπάνης € 88.171,90 µε ΦΠΑ (€ 71.684,47 για 
εργασίες και € 16.487,43 για ΦΠΑ), δηλαδή µε υπέρβαση έναντι της συµβατικής κατά € 
24.899,34 και υπέρ της έγκρισης του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, στο Πρακτικό 4ο/27-06-2012 (Θέµα 1ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εκτός και αν 
προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. 

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύµβασης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε 
τµήµατα του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου», αναδόχου Κων/νου Κώστα 
Ε∆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», 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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58481/2774/02-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58678/2223/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος «Βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 
2011», µε προϋπολογισµό 150.000,00 €. Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να 
συµπεριλάβει τρεις νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του 
έργου, µε τις τιµές του ισχύοντος νέου τιµολογίου ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε κατά το χρόνο 
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δηµοπράτησης. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συµπεριλάβει την ανάλωση των 
απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρησης, 
χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, συνολικού ποσού 90.618,59 € δηλαδή µε 
υπέρβαση έναντι της συµβατικής κατά 13.433,17 € λόγω αύξησης της αξίας ασφάλτου, 
σύµφωνα και µε τη συνηµµένη στην εισήγηση, οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, που περιλαµβάνεται στο 
Πρακτικό 4ο/27-06-2012 (Θέµα 10ο). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/759/03-07-2012) 

Εγκρίνει τον 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύµβασης του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτιώσεις-συντηρήσεις-αποκαταστάσεις ζηµιών σε τµήµατα του 
επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου», αναδόχου Κων/νου Κώστα Ε∆Ε, όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, λόγω οριστικών επιµετρήσεων και 
αύξησης των απολογιστικών ασφάλτου, συνολικής δαπάνης € 90.618,59 µε ΦΠΑ, δηλαδή µε 
υπέρβαση έναντι της συµβατικής, κατά € 13.433,17 και υπέρ της έγκρισης των οποίων, 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, στο 
Πρακτικό 4ο/27-06-2012 (Θέµα 10ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο το έργου, εκτός και αν 
προκύπτουν αποκλειστικά και µόνο από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ. 

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Ματαίωση της δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – 
διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 185.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος της προβλεπόµενης 
διαδικασίας (µη δηµοσίευση της υπ’ αριθ. 51771/2416/13-06-2012 περίληψης 
διακήρυξης στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα) και έγκριση επαναδηµοπράτησης του έργου 
χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

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 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 αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οδικού 
∆ικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντηρήσεις – 
διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
€ 185.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 15/590/30-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
45429/2099/23-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε, τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας, καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 58666/2794/02-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58737/2229/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι η δηµοπρασία του έργου του θέµατος που 
είχε προγραµµατιστεί για τις 10 Ιουλίου 2012 δεν θα γίνει λόγω κωλύµατος της 
προβλεπόµενης διαδικασίας (δεν δηµοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 51771/2416/13-06-2012 
περίληψη διακήρυξης στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα). Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία 
εισηγείται την µαταίωση της και την επαναδηµοπράτηση της µε τους ίδιους όρους της 
διακήρυξης. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 18/760/03-07-2012) 

− Ματαιώνει τη δηµοπράτηση για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του οδικού δικτύου Ν. 
Πρέβεζας έτους 2012, µε τίτλο «Συντηρήσεις – διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 185.000,00 µε ΦΠΑ, λόγω κωλύµατος 
της προβλεπόµενης διαδικασίας (µη δηµοσίευση στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα της υπ’ 
αριθµ. 51771/2416/13-06-2012 περίληψης διακήρυξης) και  

− Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη 
δηµοπρασίας. 

...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-
06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση του αριθµ. Ι/26-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών 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», 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. 

6. Την αριθµ. 14/539/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος, προϋπολογισµού € 75.000,00 µε ΦΠΑ, από πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 
1512), µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 43578/1636/17-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και Β) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας 
του διαγωνισµού, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και σε τρεις τοπικές 
εφηµερίδες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 58701/2202/02-
07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58728/2226/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το αριθµ. Ι/26-06-2012 Πρακτικό της 
επιτροπής διεξαγωγής του εν θέµατι ανοιχτού διαγωνισµού και εισηγείται την έγκρισή του και 
την ανάδειξη προσωρινού µειοδότη. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/761/03-07-2012) 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/26-06-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 75.000,00 µε ΦΠΑ, από 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 
2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των 
προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των: 1) «ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Ο.Ε.» και 2) 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ και αφού ήλεγξε τα δικαιολογητικά συµµετοχής τους, και διαπίστωσε 
ότι κατατέθηκαν τα προβλεπόµενα από την αριθµ. 4/2012 διακήρυξη, προέβη στο άνοιγµα, έλεγχο 
και αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των οικονοµικών προσφορών τους, έκρινε τις 
υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές και εισηγείται την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών για την 
υλοποίηση της προµήθειας. 

Σύµφωνα µε το ως άνω αριθµ. Ι/26-06-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας», το οποίο, µε τις επισηµάνεις και 
παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής, αναδεικνύονται προσωρινοί 
µειοδότες για την υλοποίηση της ανωτέρω προµήθειας οι εξής: 

1. Για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πρέβεζας: Την 
εταιρεία  «ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια 9.000 λίτρων πετρελαίου 
θέρµανσης µε ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του 
είδους την ηµέρα παράδοσής του. 

2.  Για την προµήθεια καυσίµων κίνησης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πρέβεζας: Την εταιρεία  
«ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια 9.600 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε 
ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους την 
ηµέρα παράδοσής του. 

3. Για την προµήθεια καυσίµων κίνησης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πάργας: Την  
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ για την προµήθεια 32.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε ποσοστό 
έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα 
παράδοσής του. 

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσουν οι προσωρινοί µειοδότες, σύµφωνα µε 
τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  
.............................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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                                     Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο - Ι  

Της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση, για τη διεξαγωγή δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια 

υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας».  

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 26η του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 

10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση και ύστερα από σχετική πρόσκληση του Προέδρου 

αυτής, στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 

Πρέβεζας, η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για ανάθεση. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η ∆ιεξαγωγή του δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την αρ.4/2012 διακήρυξη της Π.Ε. 

Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 45067/1686/22-05-2012), µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας  Πρέβεζας».  

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι: 

1) Καλόγηρος Απόστολος, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 

Πρέβεζας, ως πρόεδρος, 

2) Χριστοδούλου Φωτεινή, Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 

∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, 

3) Γεωργίου Χαρίλαος, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 

4) Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Ηπείρου και ∆υτ. Μακεδονίας. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Γιαµάς Ιωάννης, εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου  

Πρέβεζας. 

Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθµησε τις υποβληθείσες προσφορές και στη συνέχεια 

παρουσία των ενδιαφεροµένων προέβηκε στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησής 

τους, ως εξής:  

1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής  

Από τους διαγωνιζόµενους κατατέθηκαν τα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

 
1 ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ  Ο.Ε. 

 ΑΤΕ bank 
 Αριθµ: 3058110027896 /26-06-12 
 Ποσού:  1.250,00  € 

Κατατέθηκε  
και είναι πλήρης  

 
2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ 

ΑΤΕ bank 
 Αριθµ: 3078110010935/25-06-12 
 Ποσού:  2.500,00  € 

Κατατέθηκε  
και είναι πλήρης 

 Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν 

όλα τα προβλεπόµενα από την αρ. 4/2012 διακήρυξη.  
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2. Τεχνικές προδιαγραφές 

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς των 

διαγωνιζοµένων προκειµένου να ελεγχθεί η συµφωνία τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές 

όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ της ανωτέρω διακήρυξης. Η επιτροπή µετά τον 

παραπάνω έλεγχο κρίνει αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζόµενων, καθώς 

διαπιστώθηκε ότι καλύπτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 
3.   Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών και τεχνικών 

προδιαγραφών, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και στην 

καταγραφή τους ως εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Ε∆ΑΦΙΚΗ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΕΙ∆ΟΣ 
(Ποσοστό έκπτωσης στα 

% επί της µέσης 
διαµορφούµενης τιµής) 

Πετρέλαιο Θέρµανσης 0,00 % 
1 «ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ  Ο.Ε.» ∆ΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πετρέλαιο Κίνησης 0,00 % 

2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΡΓΑΣ Πετρέλαιο Κίνησης 0,00 % 

 
Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και λαµβάνοντας 

υπόψη: 

α) Το γεγονός ότι η Π.Ε. Πρέβεζας τήρησε όλες τις νόµιµες διατυπώσεις και 

προϋποθέσεις δηµοσιότητας, µε στόχο την τήρηση της αρχής της διαφάνειας του 

διαγωνισµού  και την εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού προς διασφάλιση 

των συµφερόντων του ∆ηµοσίου, µε τη δηµοσίευση της περίληψης της ∆ιακήρυξης: 

� στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ 294/∆∆Σ/25-5-2012). 

�  σε δύο οικονοµικές εφηµερίδα των Αθηνών (Γενική των ∆ηµοπρασιών –Ηχώ των 
∆ηµοπρασιών). 

�  σε τρείς τοπικές εφηµερίδες (Τοπική Φωνή-Βήµα της Πρέβεζας-Φωνή του Αγρότη).  

� την ανάρτησή της στο ∆ιαδίκτυο (Α∆Α: Β49Μ7Λ9-32Η). 

� την ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού κτιρίου της  Π.Ε. 
Πρέβεζας.  

β) Ότι οι όροι της εν λόγω ∆ιακήρυξης είναι διατυπωµένοι µε σαφήνεια και δεν περιορίζουν 

τις δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού. 

γ) Το γεγονός ότι οι χορηγητές πετρελαιοειδών και ειδικότερα οι ασκούντες λιανικές 

πωλήσεις, έχουν πολύ µικρό περιθώριο κέρδους και επιπροσθέτως, ενώ η πληρωµή του 

κόστους των καυσίµων στις πετρελαϊκές εταιρείες γίνεται άµεσα µε µετρητά, η δε εξόφληση 

από τις υπηρείες του ∆ηµοσίου καθυστερεί συνήθως περισσότερο από 50 ηµέρες καθώς και 
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το κόστος των εγγυητικών επιστολών, έχουν σαν αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενδιαφέρον 

συµµετοχής στους προκηρυσσόµενους διαγωνισµούς προµηθειών καυσίµων του ∆ηµοσίου 

και των Ν.Π.∆.∆.  

δ) Η επιβάρυνση των καυσίµων θέρµανσης µε τις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, 

από τον προµηθευτή, σε συνδυασµό µε την παρακράτηση του προβλεπόµενου από το Ν. 

2198/94  φόρου.  

ε) Το γεγονός ότι κατά τη διενέργεια προηγούµενων διαγωνισµών οι οικονοµικές προσφορές 

που υποβάλλονταν κυµαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα. 

 

Κρίνει τις υποβληθείσες προσφορές αποδεκτές και προτείνει την ανάδειξη 

προσωρινών µειοδοτών για την υλοποίηση της προµήθειας, ως κατωτέρω: 

1. Για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πρέβεζας:  Την 

εταιρεία  «ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια 9.000 λίτρων πετρελαίου 

θέρµανσης µε ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης 

του είδους την ηµέρα παράδοσής του 

2.  Για την προµήθεια καυσίµων κίνησης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πρέβεζας: Την 

εταιρεία  «ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια 9.600 λίτρων πετρελαίου 

κίνησης µε ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του 

είδους την ηµέρα παράδοσής του. 

3. Για την προµήθεια καυσίµων κίνησης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πάργας: Την  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ για την προµήθεια 32.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε 

ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους την 

ηµέρα παράδοσής του. 

 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής 

και υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

                    
 

 

               

 

                                                                          
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλόγηρος Απόστολος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
1. Χριστοδούλου Φωτεινή   

 
 

2. Γεωργίου Χαρίλαος 
 
 
3. Καραβοκυράκος ∆ηµήτριος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 
 

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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56654/381/02-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58735/2228/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, µε την Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕΑ-Ε∆ΕΣ Ναπολέων 
Ζέρβας εκδηλώσεων µνήµης στις 22-7-2012. Η συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στη 
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης κρίνεται απαραίτητη καθώς αυτή είναι µια προσπάθεια 
διατήρησης της ιστορικής µνήµης και παράλληλα απόδοσης τιµής στη µνήµη του 
Ναπολέοντα Ζέρβα στον αγώνα κατά των κατακτητών και του Ναζισµού. Επίσης εισηγείται 
την έγκριση ποσού 500,00 € σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 0845 για τη συµµετοχή της 
Π.Ε. Άρτας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, που αφορά την κάλυψη των εξόδων που 
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θα προκύψουν από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες 
διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου,  
Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση και Κων/νος Κωτσαντής, παρατήρησαν ότι – όπως και το 
προηγούµενο έτος – πρέπει να επιχορηγηθούν όλες οι Αντιστασιακές Οργανώσεις, για τη 
διοργάνωση παρόµοιων εκδηλώσεων µνήµης. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/762/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στη συνδιοργάνωση µε την Ένωση 
Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕΑ-Ε∆ΕΣ Ναπολέων Ζέρβας, εκδηλώσεων µνήµης της 
ιστορικής εξόδου στα βουνά της Ηπείρου, του Στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα, αρχηγού του 
ΕΟΕΑ Ε∆ΕΣ, που θα πραγµατοποιηθούν στις 22-07-2012.  

Η συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης κρίνεται απαραίτητη καθώς 
αυτή είναι µια προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής µνήµης και παράλληλα απόδοσης τιµής 
στη µνήµη του Ναπολέοντα Ζέρβα στον αγώνα κατά των κατακτητών και του Ναζισµού. 

Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη ποσού € 500,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για την κάλυψη 
των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση, για την έκδοση 
προσκλήσεων, την προµήθεια στεφάνων και την ενοικίαση ηχητικής συσκευής. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή 
Ιµαρέτ», προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ.  

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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και 
το έργο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ», προϋπολογισµού € 
70.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2289/02-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58493/2219/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι από το Π∆Ε 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
χρηµατοδοτούµενο από τους ΚΑΠ εγκρίθηκε το ποσό των 70.000,00 € για το έργο: 
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«Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ». Από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 56.897,65 € και συνολικής 
δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 70.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1937/06-06-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου 
και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 
άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/763/03-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην 
περιοχή Ιµαρέτ», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) € 56.897,65 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 70.000,00 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 2289/02-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1937/06-06-2012 απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας.  

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα 
προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους 
χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την 
εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, 
για  να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην 
αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση του Νο 1/26-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών 
σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας. 
 
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. 16/625/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε α) η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το 
Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, συνολικού 
προϋπολογισµού € 33.151,33 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισµού της 
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Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας),  από  έκτακτες 
επιχορηγήσεις ΚΑΠ (Φορέας 295 ΚΑΕ 1643) και β) οι όροι της διακήρυξης, για τη 
διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε 
από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, σε 
συνεργασία µε τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, καθώς και του σχεδίου σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 58606/2233/02-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
58731/2227/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
Πρακτικό Νο1/26-06-2012 της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του 
θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, προέβη στο άνοιγµα των 
προσφορών που κατατέθηκαν, ήτοι των: 1) BASF ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και 2) ELANKO 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, 
διαπιστώθηκε ότι και οι δύο προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης και γίνονται 
αποδεκτές. Στη συνέχεια  αποσφραγίσθηκαν οι οικονοµικές προσφορές, οι οποίες έχουν 
ως εξής : 1) BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.:  1α.  για το σκεύασµα Dimethoate   40 EC 670 Λίτρα µε 
τιµή 6,51897 Ευρώ ανά λίτρο µε συνολική προσφορά  4367,71.00 Ευρώ, έκπτωση µηδέν.     
1β.  για το σκεύασµα Alpha-cypermethrin 10% β/ο SC 400 Λίτρα µε τιµή 31,075 Ευρώ ανά 
λίτρο µε συνολική προσφορά  12.430.00 Ευρώ, έκπτωση 6,44% . 2) ELANKO  ΕΛΛΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε. για το σκεύασµα spinosad 2000 Λίτρα µε τιµή 7,749 Ευρώ ανά λίτρο µε συνολική 
προσφορά  15.498.00 Ευρώ, έκπτωση µηδέν. Η επιτροπή µετά τον έλεγχο, εισηγείται την 
κατακύρωση των παραπάνω αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, διότι για την 
καταπολέµηση του δάκου απαιτείται έγκαιρος ψεκασµός σύµφωνα µε το αριθ. Πρωτ. 
2791/19-4-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/764/03-07-2012) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/26-06-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το 
Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, 
προϋπολογισµού € 33.151,33 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), (Φορέας 295 ΚΑΕ 1643),  
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των προσφορών που κατατέθηκαν, 
ήτοι των: 1) BASF ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και 2) ELANKO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και αφού διαπιστώθηκε 
από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών τους, ότι και οι δύο 
προσφορές πληρούν τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές, η Επιτροπή προέβη 
στο άνοιγµα και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών τους, έκρινε τις υποβληθείσες 
προσφορές αποδεκτές και εισηγείται την ανάδειξη προσωρινών µειοδοτών για την υλοποίηση 
της προµήθειας, διότι για την καταπολέµηση του δάκου απαιτείται έγκαιρος ψεκασµός 
σύµφωνα µε το αριθ. Πρωτ. 2791/19-4-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Νο1/26-06-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων 
για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας,  

και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διατυπώσεις και 
προϋποθέσεις δηµοσιότητας του πρόχειρου διαγωνισµού, µε στόχο την τήρηση της αρχής της 
διαφάνειας και την εξασφάλιση συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού προς διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ηµοσίου, µε τη δηµοσίευση της περίληψης της ∆ιακήρυξης σε µία τοπική 
εφηµερίδα, την ανάρτησή της στο ∆ιαδίκτυο (Α∆Α: Β4ΛΞ7Λ9-ΚΟΙ), ότι οι όροι της εν λόγω 
∆ιακήρυξης είναι διατυπωµένοι µε σαφήνεια και δεν περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης 
ελεύθερου ανταγωνισµού, το γεγονός ότι κατά τη διενέργεια προηγούµενων διαγωνισµών οι 
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οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονταν κυµαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα, οι 
οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων είναι εντός των ορίων που τίθενται µε τη 
διακήρυξη του διαγωνισµού, ενώ επιπλέον για την καταπολέµηση του δάκου απαιτείται 
έγκαιρος ψεκασµός, 

Αναδεικνύονται προσωρινοί µειοδότες για την υλοποίηση της ανωτέρω προµήθειας οι κάτωθι:   

1. Η εταιρεία µε την επωνυµία «BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.», για δύο σκευάσµατα: 

α) Dimethoate 40EC 670 λίτρα µε τιµή € 6,51897 ανά λίτρο και συνολική προσφορά € 
4.367,71 µε ΦΠΑ και  

β) Alpha-cypermethrin 10% β/ο SC 400 λίτρα µε τιµή € 31,075 ανά λίτρο και συνολική 
προσφορά € 12.430,00 µε ΦΠΑ και  

2. Η εταιρεία µε την επωνυµία «ELANKO EΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», για το σκεύασµα spinosad, 2000 
λίτρα, µε τιµή € 7,749 ανά λίτρο και συνολική προσφορά € 15.498,00 µε ΦΠΑ. 

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσουν οι προσωρινοί 
µειοδότες, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης, για την εκτός έδρας µετακίνηση του 
κτηνιάτρου Θεόδωρου Πατσιούρα, υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Πτολεµαΐδα, από 04 
έως 06-07-2012, για την Αποτέφρωση-Θανάτωση Ζώων µολυσµένης Εκτροφής Μ.Σ.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», 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 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 Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4797/02-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
58760/2230/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης, που αφορά την εκτός έδρας 
µετακίνηση του υπαλλήλου - Κτηνιάτρου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας Πατσιούρα Θεόδωρου στην Πτολεµαΐδα 
από 04 έως 06-07-2012, για την Αποτέφρωση-Θανάτωση Ζώων µολυσµένης Εκτροφής 
Μ.Σ.Ε. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/765/03-07-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Θεόδωρου Πατσιούρα, 
κτηνιάτρου, στην Πτολεµαΐδα, για την Αποτέφρωση-Θανάτωση Ζώων µολυσµένης Εκτροφής 
Μ.Σ.Ε., από 04 έως 06-07-2012 και τη σχετική δαπάνη ποσού περίπου € 250,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησής του, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 292, ΚΑΕ 0711 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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 

ΑΔΑ: Β41Ρ7Λ9-Κ8Λ



 - 127 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις χώρων 
∆ηµοτικών Σχολείων Μεσοποτάµου, 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καναλακίου - 
αντικατάσταση κουφωµάτων 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καναλακίου», 
προϋπολογισµού € 110.000,00 µε ΦΠΑ.    

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 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012 Π.Ε. Πρέβεζας, στο οποίο περιλαµβάνεται και το 
έργο «Ασφαλτοστρώσεις χώρων ∆ηµοτικών Σχολείων Μεσοποτάµου, 1ου και 2ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Καναλακίου - αντικατάσταση κουφωµάτων 1ου και 2ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Καναλακίου», προϋπολογισµού € 110.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 40/5/28-5-2012  απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η Προγραµµατική 
Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του ∆ήµου Πάργας, για την 
υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58744/2796/02-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 58780/2237/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και 
εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/766/03-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012, µε τίτλο 
«Ασφαλτοστρώσεις χώρων ∆ηµοτικών Σχολείων Μεσοποτάµου, 1ου και 2ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Καναλακίου - αντικατάσταση κουφωµάτων 1ου και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Καναλακίου», προϋπολογισµού € 110.000,00 µε αναθεώρηση και ΦΠΑ, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 58744/2796/02-07-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι διαφωνεί µε 
τις ασφαλτοστρώσεις στις αυλές των σχολείων, και πρότεινε οι διαµορφώσεις των αύλειων 
χώρων να γίνονται µε τρόπο και υλικά κατάλληλα για τους µαθητές. 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή της Ειδικής Συµβούλου 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κας Ζήση Βασιλικής, στην πρώτη συνάντηση (kick 
off meeting) του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG «Πολιτιστικές και 
γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της 
γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή - (GrItCUZINE)» 
που ΘΑ πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα στις 5 Ιουλίου 2012. 

 
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 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 Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58807/392/02-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  58813/2240/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης, της Ειδικής 
Συµβούλου κας Ζήση Βασιλική, στην πρώτη συνάντηση (kick off meeting) του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: 
∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην 
ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή - (GrItCUZINE), που θα διεξαχθεί στην Πάτρα στις 5 
Ιουλίου 2012, και έγκριση της σχετικής δαπάνης. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 18/767/03-07-2012) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Ειδικής Συµβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κας 
Ζήση Βασιλικής, στην πρώτη συνάντηση (kick off meeting) του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
INTERREG «Πολιτιστικές και γαστρονοµικές ιδιαιτερότητες: ∆ηµιουργία ενιαίας ταυτότητας 
για την προώθηση της γαστρονοµικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή - 
(GrItCUZINE), που θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στις 5 Ιουλίου 2012, και τη σχετική δαπάνη 
ποσού περίπου € 110,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής της, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε, όπως και σε 
προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την 
προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης σηµείωσε ότι 
πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των 
συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα 
δεν έχει γίνει.  

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 18/2012 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 τρεις (03) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 58324/2216/29-06-2012 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση µετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάννας Καλογιάννη 
και του Ειδικού Συνεργάτη κ. Νικόλαου Πράσσου, στην Αθήνα από 03-07-2012 έως 05-
07-2012 προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνάντηση µε εξωτερικούς συµβούλους του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για το έργο µε θέµα 
«Αθαµάνιο – Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης 
Καθηµερινότητας» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
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. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 58756/408/02-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 58858/2241/02-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων, κ. Τατιάνας Καλογιάννη – Σταύρου και του Ειδικού Συνεργάτη κ. Νικόλαου 
Πράσσου, στην Αθήνα, από 03-07-2012 έως 05-07-2012 προκειµένου να συµµετάσχουν 
σε συνάντηση µε εξωτερικούς συµβούλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
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Κλιµατικής Αλλαγής για το έργο µε θέµα «Αθαµάνιο – Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας 
Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 18/768/03-07-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, κ. Τατιάνας Καλογιάννη και του 
Ειδικού Συνεργάτη κ. Νικόλαου Πράσσου, από 03-07-2012 έως 05-07-2012 στην Αθήνα, 
προκειµένου να συµµετάσχουν σε συνάντηση µε εξωτερικούς συµβούλους του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για το έργο µε θέµα «Αθαµάνιο – 
Ενεργειακή Οικονοµία, Πυρήνας Αειφορίας, Πόλος Αξιοβίωτης Καθηµερινότητας», καθώς και 
τη συνολική δαπάνη ποσού € 300,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής τους, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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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