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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/12-07-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του 
έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη 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. 
61776/2364/10-07-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το µέλος της Επιτροπής, κ. Αθηνά Ιωάννου. 

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. 61776/2364/10-
07-2012 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 03-07-2012 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση του Πρακτικού 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

2. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου 
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του Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local Development και 
ακρωνύµιο ICS», προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ. 

3. Έγκριση χορήγησης προκαταβολής για το έργο «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου 
νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», αναδόχου εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «∆ευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην Ηγουµενίτσα» αναδόχου 
εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου και ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 30-08-2012. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆. Λιάπη ∆ήµου Ανατολικού Ζαγορίου», 
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 «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο τµήµα 
διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, µέχρι την 31-10-2012. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού  40.000,00 € 
µε ΦΠΑ.  

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», προϋπολογισµού  116.395,00 € µε 
ΦΠΑ.  

9. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», 
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε ΦΠΑ.  

10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισµού  
150.000,00 € µε ΦΠΑ.  

11. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την κατασκευή του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων και οδικής σήµανσης σε 
τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  245.000,00 € µε 
ΦΠΑ.  

12. Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Χρήστου Κώτση, σπουδαστή 
του Τµήµατος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ  ∆υτικής Μακεδονίας 
και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

13. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του εορτασµού «Μνήµη Γυναίκας της Πίνδου, 
ηρώων Αξιωµατικών Κων/νου ∆αβάκη και Αλ. ∆ιάκου και όλων των ηρώων του 1940», την 20-07-
2012 στην Φούρκα του ∆ήµου Κόνιτσας Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδήλωσης του Μουσικού 
Γυµνασίου - Λυκείου Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών. 

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

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

17. Παροχή εξουσιοδότησης στον Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµός Εργατικής 
Εστίας) της Άρτας, για την ανάδειξη προµηθευτών ειδών διατροφής για την περίοδο 2012-2013, µε 
δικές του διαδικασίες.  

18. Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έφεσης 
ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της αριθµ. 80/29-3-2012 απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω έφεσης. 

19. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του Υποέργου 1 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», 
προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377).  
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20. Απόφαση επί της από 05-06-2012 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του 
έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ Πρέβεζας-Παραµυθιάς», 
κατά του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου, της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

22. Παροχή εξουσιοδότησης στον Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµός Εργατικής 
Εστίας) της Ηγουµενίτσας, για την ανάδειξη προµηθευτών ειδών διατροφής για την περίοδο 2012-
2013, µε δικές του διαδικασίες. 

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

24. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντηρήσεις – 
Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τµήµατος Αρχάγγελος – Κόµβος Καµαρίνας της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και 
Τµήµατος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

25. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Συντήρηση - 
διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια ∆.∆. Παππαδατών της οδού 
Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη 
άγονος, και έγκριση επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

26. Απόφαση επί της από 02-07-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ 
Ε.∆.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-06-2012 δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισµού 2ης 
επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 39.500,00 µε ΦΠΑ, και έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

27. Έγκριση του αριθµ. Ι/05-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-
ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 
δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

28. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων, και 
συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

29. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 26-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόµου Ρετσιανών - Καστανιάς», 
προϋπολογισµού € 400.000,00 µε ΦΠΑ. 

30. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 26-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο 
Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

31. Έγκριση και οριστική παραλαβή της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί αρδευτικού έργου 
Παραµυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγρόκτηµα Ξηρολόφου)» αναδόχου µελετητή Κωνσταντίνου 
Κοτσώνη.  

32. Έγκριση και οριστική παραλαβή της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί αρδευτικού έργου 
Ρίζιανης - Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχου µελετητή Γεωργίου Θεοδώρου.  

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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στη Θεσσαλονίκη, την 
20-07-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας για το έργο INNOVOIL, της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IV. 

2. Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση του συµβολαίου συντήρησης και υποστήριξης του 
προγράµµατος «eCM - Προκοστολόγηση» µελετών για Η/Υ της εταιρείας ACE HELLAS, για τις 
ανάγκες του συνόλου των αδειών χρήσης που λειτουργούν στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
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3. Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για υλικές ζηµιές Ι.Χ. 
αυτοκινήτου. 

4. Απόφαση επί της από 14-05-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-04-
2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου», προϋπολογισµού 
575.000,00 € µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. πρωτ. 62145/437/11-07-2012 γνωµοδότησης της Νοµικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι» (ΚΑΠ 2011), αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, Ε∆Ε, µέχρι την 
30-09-2012. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουµέρκων (Καταρράκτης – 
Σκιαδάδες – Βουλγαρέλι) Β΄φάση (τµήµα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσµάς)» αναδόχου Κοινοπραξίας 
Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος - Ζιάβρας, µέχρι την 31-10-2012. 

7. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 29-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄φάση)», 
προϋπολογισµού € 230.000,00 µε ΦΠΑ.  

8. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 03-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση, τεχνικών έργων και οδοστρωµάτων 
οδών στην Τ.Κ. του χωριού ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας», 
προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, από 12 
ως 13 Ιουλίου 2012, για τη συµµετοχή του στο «1ο Συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη µετά το 
2013», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

10. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 33ου Ετήσιου Ανταµώµατος 
Σαρακατσαναίων Ηπείρου και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

11. Έγκριση του Νο2/12-07-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή 
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας και κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

12. Έγκριση κατανοµής και τρόπου υλοποίησης των δράσεων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
τίτλο «∆ιαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονοµιάς και την 
Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙ∆ΙΑ» “Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and 
Sustainable Hunting - THIROPEDIA” του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, µε κωδικό έργου Ι1.31.18. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 03-07-2012 συνεδριάσεως.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ



 - 5 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 του Πρακτικού 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της 
Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή 
του Τουριστικού Προϊόντος 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)} 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. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί 
Ένταξης της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη 
Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η 
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Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

7. Την αριθµ. 32/952/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την 
οποία, και λαµβάνοντας υπόψη τις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 186 παρ. ΙΙΙ του Ν. 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» και την από 01-07-2011 άσκηση των αρµοδιοτήτων των 
πρώην Κρατικών Περιφερειών από τις Περιφέρειες, βάσει και της αρ. 35/2011 εγκυκλίου 
του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε την οποία 
καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων που εκτελούνταν από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, αποφασίσθηκε η µαταίωση του 
ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης του θέµατος, που είχε 
προκηρυχθεί µε την αριθµ. πρωτ. 4606/07-07-2010 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας 
Ηπείρου, επειδή είχε λήξει η κατά παράταση ισχύς των προσφορών που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο του διαγωνισµού και επειδή απαιτείται αποσαφήνιση των όρων της 
διακήρυξης αυτού. 

8. Την αριθµ. 7/231/01-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για 
την επιλογή Αναδόχου της Πράξης µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή 
του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 1.138.000,00 
µε ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 
2010ΕΠ01880020217012, µε τους γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και διαµορφώθηκαν ύστερα από την αποσαφήνιση των όρων της, 
βάσει της αριθµ. πρωτ. 459/28-2-2012 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης για τη 
δηµοπράτηση του έργου, της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 18813/795/01-03-2012 εισήγηση της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Β) Συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως 
άνω ανοιχτού διαγωνισµού και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60475/2493/06-07-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60806/2272/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει το υπ’ αριθµ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 

Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 5-7-2012 

 Στα Ιωάννινα, σήµερα στις 3-5-2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00, στην 

αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού 

∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης «Ενέργειες για την 

Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», η 

οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 7/231/1-3-2012 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα µέλη της Επιτροπής, αποτελούµενη από τους : 
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1. Μπακοπούλου Ευγενία , υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  

της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Β’, ως 

Πρόεδρο, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη , υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού  Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. 

∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος και 

3. Μαυριά Αλεξάνδρα, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού Περιφέρειας Ηπείρου, 

Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος, 

προκειµένου να προβούν στην παραλαβή των Φακέλων των προσφορών και στον 

έλεγχο εγκυρότητας συµµετοχής των διαγωνιζοµένων µε τον έλεγχο των Φακέλων 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

 Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν από πλευράς Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης & 

Επικοινωνίας Ελλάδας (Ε∆ΕΕ), ως ειδικός εµπειρογνώµονας µε γνωµοδοτική 

αρµοδιότητα και χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο κ. Μιχάλης Φωτιάδης της εταιρείας 

Advanced Advertising. 

 Επίσης παρευρέθησαν – δια των σχετικών εξουσιοδοτήσεων - εκπρόσωποι των 

συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Ανθούλα Ι. Κατηρτζίδη, ΠΕ ∆ιοικητικού- 

Οικονοµικού , µε βαθµό ∆’, για την τήρηση των πρακτικών. 

 Η Επιτροπή παρέλαβε από τη Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού τους επτά (7) Φακέλους προσφορών των διαγωνιζοµένων, που 

υποβλήθηκαν ή εστάλησαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας εµπρόθεσµα, δηλαδή πριν τη  

λήξη της προθεσµίας υποβολής, ήτοι 2-4-2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. 

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, που κατέθεσαν Φακέλους, ήταν οι εξής, σύµφωνα 

µε τη σειρά πρωτοκόλλησης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Α/Α Πρωτοκόλλου 

ENCORE A.E. 38374/1632/2-5-2012 

CHOOSE & ACCESS A.E. 38442/1633/2-5-2012 

MSCOMM A.E. 38445/1634/2-5-2012 

AVENUE C & W 38619/1636/2-5-1012 

ΣΗΜΑ Α.Ε. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 38741/1646/2-5-2012 

NEXT COM A.E. 38766/1647/2-5-2012 

ORANGE A.E. 38771/1648/2-5-2012 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίους Φάκελους προσφοράς των επτά 

(7) διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας την ανωτέρω σειρά πρωτοκόλλησης. Αρίθµησε και 

µονόγραψε τους κυρίως και τους επιµέρους Φακέλους («∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 
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«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») εκάστου των 

διαγωνιζοµένων, καθώς και µονόγραψε τα στοιχεία των Φακέλων 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ανά φύλλο, διαπιστώνοντας: 

• Ότι η υποβολή των Φακέλων προσφοράς από όλους τους διαγωνιζόµενους έγινε 

σύµφωνα µε το Μέρος Γ.1 του τεύχους της ∆ιακήρυξης 21428/920/8-3-2012. 

• την πληρότητα των Φακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», καθώς και την πληρότητα 

και εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων. 

Οι φάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των εν 

λόγω διαγωνιζοµένων (αριθµηµένοι και µονογραφηµένοι), µε µέριµνα της Επιτροπής, 

κλειδώθηκαν σε ειδικό χώρο γραφείου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

της Περιφέρειας Ηπείρου προς φύλαξη, µε αποκλειστική ευθύνη του Προϊσταµένου της 

∆/νσης, µέχρις ότου αποσφραγισθούν, κατά τους όρους της προκήρυξης. Οι φάκελοι 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετήθηκαν και κλειδώθηκαν επίσης σε ειδικό χώρο 

γραφείου της Περιφέρειας Ηπείρου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για 

φύλαξη, µε αποκλειστική ευθύνη του Προϊσταµένου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού, προς επόµενη χρήση. 

 Σε αυτό το σηµείο και περί ώρα 14:45 µ.µ. η συνεδρίαση διεκόπη και 

αποφασίστηκε να συνεχιστεί σε επόµενη ηµέρα, που θα προσδιοριστεί σε συνεννόηση 

των µελών της, στον ίδιο χώρο και µε µέριµνα της Προέδρου της, σύµφωνα και µε το 

Μέρος Γ.5.2 της ∆ιακήρυξης : «Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει την τήρηση των όρων 
της διακήρυξης. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ελέγχει τους φακέλους των 
δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, ως προς την πληρότητά τους. 
Ελέγχει επίσης την εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ως προς την πληρότητα και την 
εγκυρότητά της. Αν ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης οι διαγωνιζόµενοι 
γίνονται κατ’ αρχήν αποδεκτοί στο διαγωνισµό. Στη συνέχεια σε κλειστές συνεδριάσεις 
αποφασίζει για το αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των 
δικαιολογητικών και για το αν πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως 
περιγράφονται ανωτέρω». 

 Η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε κλειστές συνεδριάσεις, που 

πραγµατοποιήθηκαν στις 23/5, 29/5, 6/6, 13/6 ,27/6, και 5/7/2012 κατά τις οποίες 

εξετάστηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων, όπως ανωτέρω, 

εταιρειών : 

 

Συγκεκριµένα σηµειώνονται τα εξής : 

1. Προσφορά της Εταιρείας «ENCORE Α.Ε.» : 

 ∆εν υπάρχουν ελλείψεις, όσον αφορά τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. 

  Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς και την προώθησή της στο 

 επόµενο στάδιο αξιολόγησης. 

2. Προσφορά της Εταιρείας «CHOOSE & ACCESS A.E.» : 
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Η µία εκ των δύο εγγυητικών επιστολών, τις οποίες έχει καταθέσει η παραπάνω ένωση 

ανωνύµων εταιρειών, για την συµµετοχή της στον διαγωνισµό και συγκεκριµένα αυτή 

της τραπέζης Πειραιώς, αναφέρει λανθασµένα ως ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού την 2/5/2012 και όχι την 3/5/2012, όπως είναι το σωστό (Σύµφωνα 

µε το µέρος Γ.2.1. της διακήρυξης «……Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει απαραίτητα 

επί ποινή αποκλεισµού να περιλαµβάνει και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού») 

     Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς. 

3. Προσφορά της Εταιρείας «MS COMM A.E.» : 

  α) Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία 30.4.2012, ενώ η ηµεροµηνία 

 υποβολής της προσφοράς είναι η 2.5.2012 (Σύµφωνα µε το Μέρος Γ.2.1 και 

Γ.2.2 της διακήρυξης «…………µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους»). 

  β) Η εν λόγω εταιρεία δεν αναφέρει το συγκεκριµένο Επιµελητήριο, στο οποίο είναι 

εγγεγραµµένη, αλλά ούτε και το ειδικό επάγγελµά της (σύµφωνα µε το Μέρος Γ.2.1 

της διακήρυξης «………στο επιµελητήριο, στο οποίο υπάγονται αντίστοιχα, καθώς και το ειδικό τους 

επάγγελµα») 

         Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς. 

4. Προσφορά της Εταιρείας «AVENUE  C&W Α.Ε.» : 

 α) Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία 30.4.2012, ενώ η ηµεροµηνία 

 υποβολής της προσφοράς είναι η 2.5.2012 (Σύµφωνα µε το Μέρος Γ.2.1 και 

Γ.2.2  της διακήρυξης «…………µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους»). 

  β) Η εν λόγω εταιρεία δεν αναφέρει το συγκεκριµένο Επιµελητήριο, στο οποίο είναι 

εγγεγραµµένη, αλλά ούτε και το ειδικό επάγγελµά της (Σύµφωνα µε το Μέρος Γ.2.1 

της διακήρυξης «…………στο επιµελητήριο, στο οποίο υπάγονται αντίστοιχα, καθώς και το ειδικό 

τους επάγγελµα») 

         Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς. 

5. Προσφορά της Εταιρείας «ΣΗΜΑ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ» : 

 α) Η επωνυµία της Εταιρείας στην εγγυητική επιστολή της Πανελλήνιας Τράπεζας, 

η οποία έχει εκδοθεί για την συµµετοχή της στον διαγωνισµό, διαφέρει από την 

επωνυµία της, έτσι όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της. Συγκεκριµένα στην 

κατατεθείσα εγγυητική επιστολή η επωνυµία της Εταιρείας αναφέρεται ως «ΣΗΜΑ 

Α.Ε.», ενώ η πλήρης επωνυµία της, σύµφωνα µε τα έγγραφα που έχει καταθέσει, 

είναι «ΣΗΜΑ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

(Σύµφωνα µε το µέρος Γ.2.1. της διακήρυξης «……Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει 

απαραίτητα επί ποινή αποκλεισµού να περιλαµβάνει την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του 

προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση») 

  β) Έχουν κατατεθεί ισολογισµοί των ετών 2006,2007,2008,2009,2010, ενώ θα 

έπρεπε να έχουν κατατεθεί ισολογισµοί των ετών 2007,2008,2009,2010 και 2011 
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(Σύµφωνα µε το Μέρος Γ.2.1. της διακήρυξης «………Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα 

ισολογισµών των πέντε ( 5 ) προηγούµενων του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων») και 

αν ο ισολογισµός του 2011, δεν είχε καταρτισθεί, θα έπρεπε να είχε κατατεθεί 

οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο (‘αρθρο.45 παρ. 5 του Π.∆. 60/2007). 

         Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς. 

6. Προσφορά της Εταιρείας «NEXT COM A.E.»: ∆εν υπάρχουν ελλείψεις, όσον 

 αφορά τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. 

 Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς και την προώθησή της στο 

 επόµενο στάδιο αξιολόγησης. 

7. Προσφορά της Εταιρείας «ORANGE A.E.»: ∆εν υπάρχουν ελλείψεις, όσον  αφορά 

τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. 

 Η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς και την προώθησή της στο 

 επόµενο στάδιο αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να προβεί στις νόµιµες διαδικασίες, ως Αναθέτουσα Αρχή. 

Ιωάννινα 5-7-2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μπακοπούλου Ευγενία           Ιωάννης Τσεπέλης            Μαυριά Αλεξάνδρα 
……………………………………………………………………………………………………………. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη, κατέθεσε στην Επιτροπή, αντίγραφο της απόφασης 229/1/20-6-2012 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO ΑΕ», η οποία 
αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: Β41Ω469ΗΕ9-1ΣΠ), σύµφωνα µε την 
οποία: «Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας, 
και λόγω µη τήρησης των υποχρεώσεών της εταιρείας TEMPO OMD-ORANGE, έναντι 
της ∆ιευθύνσεως Εποπτείας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµερώσεως και  Επικοινωνίας, 
που αφορούσαν στην υποβολή αναλυτικών καταστάσεων εντός της τασσόµενης 
προθεσµίας, αποφάσισαν την έκπτωση της αναδόχου εταιρείας TEMPO OMD-ORANGE 
Α.Ε. (για το διαγωνισµό, που αφορά στην επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την 
αγορά των κατάλληλων µέσων για τις εκθέσεις του Β’ εξαµήνου 2011 και Α’ εξαµήνου του 
2012) και την κατάπτωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως.». Στη 
συνέχεια η κ. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, ζήτησε να εξετασθεί αρµοδίως το ζήτηµα της 
αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον διαγωνισµό του θέµατος, 
µήπως δηλ. υπάρχει νοµικό κώλυµα για τη συµµετοχή της. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής ζήτησε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, η Πρόεδρος της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού κ. Ευγενία Μπακοπούλου, ώστε να ερωτηθεί σχετικά. Η κ. Μπακοπούλου, 
ενηµέρωσε τα µέλη της Ο.Ε., ότι η ως άνω απόφαση της HELEXPO, κοινοποιήθηκε µε 
mail στη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, την 11-07-
2012, από την εταιρεία «ΣΗΜΑ Α.Ε.», η οποία µετέχει επίσης στον διαγωνισµό και για το 
θέµα, ζητήθηκε η άποψη του νοµικού συµβούλου της Περιφέρειας. Κατόπιν των 
ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγήθηκε να διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη 
Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και να ζητηθεί γνωµοδότηση του δικηγόρου µε 
έµµισθη εντολή κ. ∆ηµητρίου Στάθη, για το θέµα της συµµετοχής της εταιρείας 
«ORANGE A.E.» στον διαγωνισµό του θέµατος, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει 
ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της.  
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/769/12-07-2012) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος της έγκρισης του Πρακτικού 
1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου» και  

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης {το Πρακτικό 1/05-07-2012 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και αντίγραφο της απόφασης 229/1/20-6-2012 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO ΑΕ», η οποία 
αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: Β41Ω469ΗΕ9-1ΣΠ)}, στη Νοµική 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο 
Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει για το θέµα της νόµιµης συµµετοχής της εταιρείας 
«ORANGE A.E.» στον ανωτέρω διαγωνισµό της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε η 
Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί 
στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, 
αριθµ. 7/231/01-03-2012 και 14/569/21-05-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µε το σκεπτικό ότι έχει διαφορετική αντίληψη για τον τουρισµό, όπως εκφράσθηκε από 
την παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», σε σχετικές συζητήσεις στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, θεωρώντας τον κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα. 
Χρειάζεται µια άλλη πολιτική η οποία θα παίρνει όλα εκείνα τα µέτρα, ούτως ώστε τα 
λαϊκά στρώµατα να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριµένο αγαθό, όµως η πολιτική της 
Περιφέρειας δεν κινείται σ’ αυτή την κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα ο τουρισµός ως 
κοινωνικό αγαθό, όλο και πιο πολύ να γίνεται «όνειρο θερινής νυκτός» για τους 
εργαζόµενους.  

......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 
δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-
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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του 
έργου του Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Lo cal 
Development και ακρωνύµιο ICS», προϋπολογισµού € 47.200,00 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, και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Το έργο µε τίτλο “ICS – SMEs and Cooperative Economy for Local Development” εντάχθηκε στο 
Πρόγραµµα ∆ιακρατικής Συνεργασίας MED µε την από 27-28/04/2010 απόφαση της Επιτροπής 
Επιλογής του Προγράµµατος (αριθµός σύµβασης χρηµατοδότησης: 2G-MED09-148). 

7. Την αριθµ. 17/669/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, και καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του, µε τους 
γενικούς και ειδικούς όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την αρµόδια 
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 46159/1916/24-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59358/2440/03-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59929/2251/04-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται: Α) τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω 
διαγωνισµού από τα µέλη, όπως έχουν προκύψει µετά από την διαδικασία κλήρωσης που 
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προβλέπεται από το άρθρο 26 του Ν. 4024/11 και Γ) Η συγκροτηθείσα, µε την 5/130/13-2-2012 
απόφαση της Ο.Ε., Επιτροπή εξέτασης Ενστάσεων – Προσφυγών, να αποτελέσει Επιτροπή 
εξέτασης Ενστάσεων- Προδικαστικών προσφυγών και του εν λόγω διαγωνισµού σε όλα τα στάδια  
διεξαγωγής του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/770/12-07-2012) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, του ανοιχτού διαγωνισµού 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του 
Προγράµµατος MED 2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local Development και 
ακρωνύµιο ICS», προϋπολογισµού € 47.200,00 µε ΦΠΑ και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα 
από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και 
αναφέρονται στο αριθµ. πρωτ. 59240/03-07-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται 
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη: 

1. Ευτυχιάδης Γεώργιος, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού µε βαθµό ∆΄, ως Πρόεδρος 

2. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος, ΤΕ Πληροφορικής µε βαθµό ∆΄ 

3. Λύγδα Ασηµίνα, ΠΕ ∆/κού Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄                 

Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ευγενία Μπακοπούλου, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού µε βαθµό Β΄. 

2. Καλαµπόκα  Ελένη,  ΠΕ ∆/κού Οικονοµικού µε βαθµό Γ΄ 

3. Μπράτη Ευγενία, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού µε βαθµό Ε΄. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης θα είναι αρµόδια για τη διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών, καθώς και για τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων 
σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007 τεύχος Α’), «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου» . 

Β.  Η συγκροτηθείσα, µε την αριθµ. 5/130/13-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010, θα 
αποτελέσει την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και του ως άνω ανοιχτού 
διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για τη δηµοσιότητα του έργου του Προγράµµατος MED 
2007-2013 «SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύµιο ICS», σε όλα 
τα στάδια  διεξαγωγής του. 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 

17/669/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 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. 

....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                  Ιωάννινα,  3/7/2012         
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ. 59240/2436 

 
 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διεξαγωγής του διαγωνισµού  για την επιλογή του αναδόχου του έργου  
“SMEs and Cooperative Economy for Local Development (ICS)” 

 
 Σήµερα στις  3/7/2012, ηµέρα Τρίτη παρουσία των : 
1. Καλογήρου Αθανάσιου, Προϊστάµενο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού   
2.Ευανθίας Βόσιου, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και  
3.Γιαννούση Πηνελόπης, υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  

∆ιεξήχθη η κλήρωση των  τακτικών  και των αναπληρωµατικών µελών για τη συµµετοχή τους 
στην Επιτροπή του διαγωνισµού για την επιλογή του αναδόχου του έργου “SMEs and 
Cooperative Economy for Local Development (ICS)” της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα 
µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/11. 
Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που βάσει της από 25/11/2011 κατάστασης της ∆/νσης 
∆ιοικητικού έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

  
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά µέλη µε την  εξής σειρά οι: 
α. Ευτυχιάδης Γεώργιος,  Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄. 
β. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος,   ΤΕ  Πληροφορικής  µε βαθµό ∆΄ 
γ. Λύγδα Ασηµίνα,  ΠΕ ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό ∆΄                 
ως αναπληρωµατικά µέλη οι : 
α. Ευγενία Μπακοπούλου, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Β΄. 
β. Καλαµπόκα  Ελένη,  ΠΕ ∆/κού Οικονοµικού µε βαθµό Γ΄ 
γ. Μπράτη Ευγενία, Π.Ε ∆/κού Οικονοµικού  µε βαθµό Ε΄. 
 
                                                                                                    Ιωάννινα  3/7/2012 
 

                                                                                                             Η Επιτροπή 
Ε.∆.                                                                                                   
 1. Αρχείο                                                                                         1. 
  2. Φ. ∆ιαγωνισµού 

       2 
                                                                                                         

       3. 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ



 - 15 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 χορήγησης προκαταβολής για το έργο «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου 
κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», αναδόχου εταιρείας ΚΑΣΤΩΡ Α.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», καθώς και του Π.∆. 186/96. 

6. Τις αριθµ. πρωτ. ∆Υ8/Γ.Π./ΟΙΚ39008/19-3-2007, ∆Υ8/Β/Γ.Π./149955/21-11-2008, ∆Υ8/Β/Γ.Π. 
/76168/10-6-2009 και ∆Υ8/Β/Γ.Π./123381/10-9-2009 αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Έγκριση Ρυθµιστικής Μελέτης Ανάπτυξης του ΠΓΝΙ», 
Έγκριση της προµελέτης – οριστικής µελέτης του έργου «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου 
Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)», Έγκριση 
της µελέτης εφαρµογής και των τευχών δηµοπράτησης του ως άνω έργου και Οριστική 
παραλαβή της µελέτης του έργου αντίστοιχα. 

7. Την αριθµ. 11/21-3-2011 (θ. 17) Απόφαση του ∆.Σ. του ΠΓΝΙ «Υλοποίηση του έργου µε τίτλο 
«Κατασκευή Προσθήκης Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.» από την 
Περιφέρεια Ηπείρου». 

8. Την αριθµ. πρωτ. ∆Υ8α/Γ.Π.93042/26-8-2009 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, περί Ορισµού αποφαινοµένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη 
πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων». 
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9. Την αριθµ. 10/35/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την 
υλοποίηση του παραπάνω έργου µε ∆ικαιούχο την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

10. Την από 01-07-2011 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), για την υλοποίηση του παραπάνω 
έργου.  

11. Την αριθ. 2604/11-07-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εντάχθηκε το 
έργο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» µε κωδικό MIS 
341290 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος». 

12. Την αριθµ. 23/628/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
η µελέτη (οικονοµικά τεύχη) του 1ου Υποέργου µε τίτλο «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου 
κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του 
έργου που είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών 
Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

13. Την αριθµ. 27/808/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 70023/7080/03-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα και µε το αριθµ. πρωτ. 3201/25-08-2011 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για τη δηµοπράτηση 
του έργου, καθώς και την από 30-09-2011 (Θέµα 12ο), γνωµοδότηση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων που γνωµοδοτεί οµόφωνα για την έγκριση της διακήρυξης 
διεθνούς διαγωνισµού του έργου και β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

14. Την αριθµ. 35/1026/08-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη 
αυτής. 

15. Την αριθµ. 3/86/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 13-
12-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος και ανατέθηκε η 
εκτέλεσή του στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», η οποία προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 8.976.545,89 χωρίς ΦΠΑ µε µέση έκπτωση 48,00 %. 

16. Το διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 60000/5882/05-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61262/2305/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα το µε αρ. πρωτ. 20903/27-06-2012 (σε 
Ορθή Επανάληψη την 04-07-2012) έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΠΓΝΙ, το 
οποίο αφορά την έγκριση χορήγησης προκαταβολής κατόπιν αίτησης της αναδόχου εταιρείας 
για ποσό 30.000,00 € γνωστοποιώντας ότι συµφωνεί µε τις απόψεις της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας. 

Η ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 20903/27-06-2012 (σε Ορθή Επανάληψη την 04-07-2012), 
εισήγηση της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΠΓΝΙ αναφέρει 
επί λέξει τα εξής: 

« ….. Σας υποβάλλουµε συνηµµένα σε φωτοαντίγραφο την ανωτέρω (α) σχετική αίτηση της 
αναδόχου του έργου του θέµατος µε την οποία ζητείται η χορήγηση προκαταβολής για το έργο 
του θέµατος, γνωρίζοντάς σας τα εξής: 

α) Η ανάδοχος ζητά τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 30.000,00€ για την αντιµετώπιση των 
εξόδων της πρώτης εγκατάστασης.  

β) Σύµφωνα µε το άρθρο 16 της διακήρυξης του έργου, δεν προβλέπεται η δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολής. 

γ) Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 242, παρ. 3 του Ν. 4072/2012, «Στις συγχρηµατοδοτούµενες 
συµβάσεις δηµοσίων έργων που έχουν προκηρυχθεί έως 15/03/2012 χωρίς πρόβλεψη 
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χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη, δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008, η οποία 
δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύµβασης 
(χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.) έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής». 

δ) Το ποσό της αιτούµενης προκαταβολής (30.000,0€) είναι µικρότερο του 10% του ποσού της 
σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ). 

ε) Ο ανάδοχος προσκόµισε στην Υπηρεσία µας µε τη (β) σχετική αίτησή του, την αρ. 
182/714385-03 εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 30.000,00€. 

Με βάση τα παραπάνω και δεδοµένου ότι ο ανάδοχος έχει ήδη εγκατασταθεί στο έργο και 
έχουν γίνει οι απαραίτητες προεργασίες (τοπογραφική αποτύπωση, εντοπισµός δικτύων, 
εγκατάσταση εργοταξίου κ.λπ.) κρίνουµε ότι µπορεί να καταβληθεί η αιτούµενη προκαταβολή 
για την αντιµετώπιση των εξόδων της πρώτης εγκατάστασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε και παρακαλούµε για την έγκριση χορήγησης 
προκαταβολής στο έργο του θέµατος…..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/771/12-07-2012) 

Εγκρίνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 242, παρ. 3 του Ν. 4072/2012 τη χορήγηση 
προκαταβολής, ποσού € 30.000,00 για το 1ο Υποέργο «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου 
κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – 
Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών 
Μονάδων στο ΠΓΝΙ», αναδόχου εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», για την αντιµετώπιση των εξόδων της 
πρώτης εγκατάστασης, και δεδοµένου ότι η ως άνω ανάδοχος εταιρεία προσκόµισε τη σχετική, 
αριθµ. 182/714385-03 ισόποση (€ 30.000,00) εγγυητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, ενώ επιπλέον, σύµφωνα µε την ανωτέρω (υπό στ. 16) εισήγηση της ∆/νουσας το έργο 
Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΠΓΝΙ « …. δεδοµένου ότι ο ανάδοχος έχει ήδη 
εγκατασταθεί στο έργο και έχουν γίνει οι απαραίτητες προεργασίες (τοπογραφική αποτύπωση, 
εντοπισµός δικτύων, εγκατάσταση εργοταξίου κ.λπ.) κρίνουµε ότι µπορεί να καταβληθεί η αιτούµενη 
προκαταβολή για την αντιµετώπιση των εξόδων της πρώτης εγκατάστασης ……».  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
3/86/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας την τοποθέτηση 
και πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία 
επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδοµή. 

....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 
Περιφέρειας Ηπείρου «∆ευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην 
Ηγουµενίτσα» αναδόχου εταιρείας «∆ηµήτριος Χρήστου και ΣΙΑ 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60298/5916/06-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60794/2266/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την αριθµ. πρωτ. 53387/5251/15/06/2012 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω 
καθυστέρησης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, ενώ επιπλέον σε εφαρµογή 
του νέου νόµου που απαιτεί την παραλαβή φυσικού εδάφους από επιτροπή, ανεβλήθη η 
έναρξη εργασιών, ώστε να γίνει πρώτα η παραλαβή αυτή, που πραγµατοποιήθηκε την 7-
6-12. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, δεδοµένου ότι συντρέχουν οι λόγοι που επικαλείται 
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στην µε αριθµ. 53387/5251/15/06/2012 αίτησή του ο ανάδοχος, µε την οποία υπέβαλε και 
υπεύθυνη δήλωση παραίτησης από κάθε άλλη απαίτηση (από την παράταση του χρόνου 
περαίωσης του έργου), εκτός από τη νόµιµη αναθεώρηση τιµών, και έχοντας τη σχετική 
σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, εισηγείται 
την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαιώσεως των εργασιών, µέχρι την 30-08-2012 µε 
αναθεώρηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/772/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «∆ευτερεύουσα οδός πρόσβασης στο ΤΕΠ Γ.Ν. Φιλιατών στην 
Ηγουµενίτσα» αναδόχου εταιρείας «Χρήστου ∆ηµητρίου και ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 30-08-2012, 
µε δικαίωµα αναθεώρησης, βάσει και της αριθµ. πρωτ. 2814/04-07-2012 σύµφωνης γνώµης 
της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την έγκριση της 3ης παράτασης 
προθεσµίας  περαίωσης του υποέργου.    
....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ



 - 20 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆. Λιάπη ∆ήµου 
Ανατολικού Ζαγορίου», 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. 57183/5625/28-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59926/2248/04-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 27-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
30-12-2012, λόγω της αναµονής πλήρους ολοκλήρωσης του γεωλογικού φαινόµενου. 
Επίσης, οι έντονες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή την τελευταία 
εβδοµάδα του Μαΐου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη 
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χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, µέχρι την 30-12-2012 λόγω εξέλιξης σηµαντικού 
γεωλογικού φαινόµενου.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/773/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41α επαρχιακής οδού στο Τ.∆. Λιάπη ∆ήµου Ανατολικού 
Ζαγορίου», αναδόχου εταιρείας «Π.Χαλούλος-Β.Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-12-2012, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. 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 µε σχετικές 
αποφάσεις της Ο.Ε., είχαν χορηγηθεί και 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και 
στο τµήµα διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, µέχρι την 31-10-
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. 49288/4850/29-06-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60390/2255/05-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 05-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
31-10-2012, για την ολοκλήρωση των εργασιών, που θα κατασκευαστούν αφού εγκριθούν 
µε σχετικό ΑΠΕ. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι έχει εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του 
έργου. Έχει υποβληθεί, ελεγχθεί, διορθωθεί και επιστραφεί η 1η Αναλυτική Επιµέτρηση 
του έργου. Έχει κατατεθεί ένσταση επί της διόρθωσης της αναλυτικής επιµέτρησης. 
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Εκδικάστηκε και απορρίφτηκε η Ένσταση κατόπιν σχετικής Εισηγητικής έκθεσης της 
Υπηρεσίας και την έκδοση της υπ. αριθ. 8/242/14-03-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. Έχει ολοκληρωθεί το 70-75% περίπου του έργου. 
Έχουν κατασκευαστεί τα τµήµατα εντός του οικισµού και το πρώτο τµήµα τοίχου 
αντιστήριξης επιχώµατος οδοποιίας στη συνέχεια της γέφυρας των Χριστών. Αποµένει η 
επέκταση υφιστάµενου τοιχίου στο τµήµα της Επαρχιακής οδού πλησίον της γέφυρας των 
Χριστών. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης 
προθεσµίας, του έργου του θέµατος µέχρι την 31-10-2012 για την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών κλεισίµατος του έργου (υποβολή και έλεγχο τελικών επιµετρήσεων, έγκριση 
τελικού ΑΠΕ του έργου κλπ) µε µέριµνα του αναδόχου για την οµαλή συνέχιση των 
εργασιών και εξασφάλισης της οµαλής και ασφαλής βατότητας των διερχόµενων 
οχηµάτων από τα τµήµατα που θα εκτελούνται εργασίες. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/774/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση 2ης επαρχιακής οδού στη θέση γέφυρας των Χριστών και στο 
τµήµα διέλευσης του οικισµού», αναδόχου Τζοβάρα Γεωργίου, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
µέχρι την 30-09-2012 για την ολοκλήρωση των εργασιών και συνολικά µέχρι 31-10-2012 για 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίµατος του έργου (υποβολή και έλεγχο τελικών 
επιµετρήσεων, έγκριση τελικού ΑΠΕ του έργου κλπ) µε µέριµνα του αναδόχου για την οµαλή 
συνέχιση των εργασιών και εξασφάλισης της οµαλής και ασφαλής βατότητας των 
διερχόµενων οχηµάτων από τα τµήµατα που θα εκτελούνται εργασίες. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, µε το σκεπτικό ότι ήδη 
έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, 
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 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», 
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», 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. 60534/5936/06-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 60800/2269/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 89259/2639/06-012-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. Με την 
αρ. 27501/2744/12-06-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
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κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/775/12-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού € 40.000,00 
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. 60534/5936/06-07-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
27501/2744/12-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», 
προϋπολογισµού  116.395,00 € 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. 60535/5937/06-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 60801/2270/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 89533/2662/07-12-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», προϋπολογισµού € 116.395,00 µε ΦΠΑ. Με την 
αρ. 51192/5004/08-06-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
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κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/776/12-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού προς Λάιστα», προϋπολογισµού € 116.395,00 
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. 60535/5937/06-07-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
51192/5004/08-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό 
Κέντρο», προϋπολογισµού 150.000,00 € 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. 60536/5938/06-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 60803/2271/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 87313/2511/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», προϋπολογισµού € 150.000,00 
µε ΦΠΑ. Με την αρ. 87698/9097/20-06-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
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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 οµόφωνα 
(απόφαση 19/777/12-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού Ανήλιο – Χιονοδροµικό Κέντρο», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 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. 60536/5938/06-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 87698/9097/20-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 

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

......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», 
προϋπολογισµού  150.000,00 € 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. 61254/5999/09-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 61449/2307/10-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 89529/2661/07-12-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. Με 
την αρ. 60476/5926/05-07-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ



 - 31 - 

κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/778/12-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισµού € 
150.000,00 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. 61254/5999/09-
07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε 
την αρ. 60476/5926/05-07-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
και 

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

......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων και 
οδικής σήµανσης σε τµήµατα του εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  245.000,00 € 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 61524/6021/10-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61657/2353/10-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 12/48/04-07-2011 απόφαση Περιφερειακού 
Συµβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π./Π.Η. Με την αρ. 52598/5140/13-06-2012 απόφαση  
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του 
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θέµατος. Στη συνέχεια η 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 οµόφωνα 
(απόφαση 19/779/12-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
τίτλο «Τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων και οδικής σήµανσης σε τµήµατα του εθνικού 
οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 245.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Κ.Α.Π., µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 61524/6021/10-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 61657/2353/10-07-2012 απόφαση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 

− Εγκρίνει την δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του Χρήστου Κώτση, 
σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του 
ΤΕΙ  ∆υτικής Μακεδονίας 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 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 ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59515/4534/05-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 60396/2259/05-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Το Τµήµα  Μηχανολογίας  του  ΤΕΙ  ∆υτ. Μακεδονίας    µε την αρ. 
703 /02-7-2012 βεβαίωση µας  γνωρίζει ότι ο σπουδαστής  ΚΩΤΣΗΣ  Χρήστος   του  
Γεωργίου  υποχρεούται να ασκηθεί  στην ειδικότητά του συνολικά έξι ( 6 ) µήνες για την  
απόκτηση  του πτυχίου του , Ο ενδιαφερόµενος  µε την από 4-7- 2012 αίτησή  του  ζητάει 
να κάνει πρακτική άσκηση  κατά το  χρονικό  διάστηµα  από  15 – 7 – 2012 έως  14 – 1-
2013  σε υπηρεσία  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  /Π.Ε. Ιωαννίνων. Με την  αριθµ. 
Φ.500/99/Ε5/69516π.ε./ 24-1-2012( ΦΕΚ  238/τ.Β/ 9-2-2012) Κοινές αποφάσεις των  
Υπουργών Εσωτερικών , Οικονοµικών και Παιδείας  ∆ια Βίου  Μάθησης & Θρησκευµάτων  
εγκρίθηκαν στη Περιφέρεια  Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων  ( 8 )  οκτώ  θέσεις  για  πρακτική  
άσκηση  σπουδαστών  ΤΕΙ  διαφόρων  ειδικοτήτων . Η δαπάνη  για  την  πρακτική  άσκηση  
του ανωτέρω  σπουδαστή  ΚΩΤΣΗ  Χρήστου  του  Γεωργίου  ανέρχεται  στο  ποσό  #  

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ



 - 35 - 

1056,48 ευρώ #  πλέον  εργοδοτικής  εισφοράς  για την  κάλυψη  της  αµοιβής  του , για το  
χρονικό  διάστηµα  από  15 – 7 – 2012 έως  14 – 1 – 2013 , ( ήτοι  µηνιαία δαπάνη  176,08 
Ευρώ πλέον εργοδοτική εισφορά ) σε  βάρος  των  πιστώσεων του  Προϋπολογισµού  
Περιφέρειας  Ηπείρου  ( Ειδικός  Φορέας   071  και   ΚΑΕ  00385)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/780/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, του Χρήστου Κώτση του Γεωργίου, σπουδαστή του 
Τµήµατος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ  ∆υτικής Μακεδονίας, 
για το χρονικό διάστηµα από 15-07-2012 έως 14-01-2013. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.056,48 πλέον εργοδοτικής εισφοράς για την κάλυψη 
της αµοιβής του ανωτέρω σπουδαστή, για το  χρονικό  διάστηµα  από  15-07-2012 έως 14-01-
2013 (ήτοι µηνιαία δαπάνη € 176,08 πλέον εργοδοτική εισφορά) σε βάρος των πιστώσεων 
του  προϋπολογισµού  της Περιφέρειας  Ηπείρου  (Ειδικός  Φορέας 071  ΚΑΕ  00385). 
................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου του εορτασµού «Μνήµη Γυναίκας 
της Πίνδου, ηρώων Αξιωµατικών Κων/νου ∆αβάκη και Αλ. ∆ιάκου και όλων των 
ηρώων του 1940», την 20-07-2012 στην Φούρκα του ∆ήµου Κόνιτσας Ιωαννίνων 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». 

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 Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 60296/418/05-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60393/2257/05-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση  διοργάνωσης από την Περιφέρεια 
Ηπείρου, της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας  Μνήµης 
της Γυναίκας της Πίνδου, των ηρώων αξιωµατικών Κ. ∆αβάκη & Α. ∆ιάκου και όλων των 
ηρώων του 1940, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος στις 20 Ιουλίου 2012, στην Φούρκα Κόνιτσας µε τη συνεργασία του ∆ήµου 
Κόνιτσας και της ∆ηµοτικής Ενότητας Φούρκας και περιλαµβάνει Θεία Λειτουργία, 
δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση. Η συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.∆. 447/1976 και 
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κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής στην εκδήλωση. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
παράθεση δεξίωσης για προσκεκληµένους κ.α. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/781/12-07-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, της εκδήλωσης της 
επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Μνήµης της Γυναίκας της Πίνδου, των ηρώων 
αξιωµατικών Κων/νου ∆αβάκη & Αλ. ∆ιάκου και όλων των ηρώων του 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος στις 20 
Ιουλίου 2012, στην Φούρκα Κόνιτσας µε τη συνεργασία του ∆ήµου Κόνιτσας και της 
Τοπικής Κοινότητας Φούρκας και περιλαµβάνει Θεία Λειτουργία, δοξολογία, 
επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, οµιλία και δεξίωση. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις γίνεται βάσει του Π.∆. 447/1976 
και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ η 
οργάνωση και τέλεση της εν λόγω εκδήλωσης, που αφορά στην επέτειο εθνικών και 
ιστορικών γεγονότων, υπαγορεύεται από την ηθική υποχρέωση απόδοσης τιµής που 
οφείλουµε στην ανώνυµη γυναίκα της Πίνδου, αλλά και σε εκείνους τους συµπατριώτες 
µας που θυσιάστηκαν για την ειρήνη και την ελευθερία σε µια περιοχή που υπέφερε 
από τη βιαιότητα των ναζιστικών στρατευµάτων κατοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 
εορτής και περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, παράθεση δεξίωσης για προσκεκληµένους κ.α.  

..................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση εκδήλωσης του 
Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ιωαννίνων και έγκριση 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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 60397/423/06-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 60797/2268/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, της µουσικής 
εκδήλωσης του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ιωαννίνων, σε συνεργασία µε την 
Περιφέρεια Ηπείρου, στο υπαίθριο θέατρο Ε.Η.Μ., στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στην 
µνήµη του µεγάλου Ηπειρώτη καλλιτέχνη και πρώτου δάσκαλου κλαρίνου στο Μουσικό 
Σχολείο, Τάσου Χαλκιά. Το Μουσικό Σχολείο µετέχει µε την Παραδοσιακή Ορχήστρα και 
Χορωδία του και µε πρόγραµµα που απαρτίζεται αποκλειστικά από τραγούδια της 
Παραδοσιακής Μουσικής του τόπου µας και κυρίως από την πλούσια µουσική 
δηµιουργία του τιµώµενου καλλιτέχνη. Η Υπηρεσία, επίσης, εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 2.000,00€ για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της αριθµ. πρωτ. 60397/423/06-07-2012  
εισήγησης του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στις 03-07-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/782/12-07-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση µουσικής εκδήλωσης 
του Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ιωαννίνων, την 05-07-2012, στο υπαίθριο θέατρο 
Ε.Η.Μ., στο πλαίσιο των εκδηλώσεων στην µνήµη του µεγάλου Ηπειρώτη καλλιτέχνη και 
πρώτου δάσκαλου κλαρίνου στο Μουσικό Σχολείο, Τάσου Χαλκιά. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει την 
ουσιαστική και έµπρακτη συνδροµή της στην ενίσχυση των πολιτιστικών γεγονότων και 
ειδικά του Μουσικού Σχολείου που αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους µαθητές της 
εκπαιδευτικής κοινότητας µας, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και συµβάλλει στη γενικότερη προαγωγή του 
πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
της περιφέρειάς µας και  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ανταποδοτικότητα είναι 
προφανής και σε σχέση µε την προσέλκυση των νέων µαθητών της περιοχής µας προς 
θετικές κατευθύνσεις µε τη συµµετοχή τους σε δηµιουργικές εκδηλώσεις και µέσα στο 
πλαίσιο του µαθητικού βίου και όχι σε  λανθάνοντα µονοπάτια. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην ανωτέρω διοργάνωση, για την ηχητική 
κάλυψη της εκδήλωσης, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 Ειδ.φορέας:072, Κ.Α.Ε.:0844.  

..................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 
δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-
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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της 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 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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 61594/2665/10-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61698/2361/10-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και την 
επισκευή για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα 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, το µέλος της Επιτροπής κ. Καλλιρρόη Ζηκίδου-
Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει εξάµηνο και πλέον από την έναρξη της νέας 
διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφερε το αίτηµα 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. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/783/12-07-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και για εργασίες 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
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όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση 
εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459):  
 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΟΧΗΜ/ΤΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

- ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 5164 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΦΙΛΤΡΑ-ΡΟΥΛΜΑΝ-ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 1950,00 2.398,50 
2 5193 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 890,00 1.094,70 

3 5191 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ 

3850,00 4.735,50 

4  ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 185,00 227,55 

5 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΛΑΣΤΙΧΟ 1 ,ΒΑΝΕΣ ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ 

1085,00 1.334,55 

6 93718 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ 1890,00 2.324,70 

7 ΚΥ5166 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 315*22,5  2850,00 3.505,50 

8 93733 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ& ΑΝΤ/ΣΤΑΣΗ 
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 800,00 984,00 

9 5186 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 530,00 651,90 

10 5214 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΙΜΑΝΤΕΣ-Φ ΑΕΡΟΣ-ΛΑ∆ΙΟΥ-
ΟΡΓΑΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

950,00 1.168,50 

11 5202 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ 550,00 676,50 
12 9492 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1300*22,5 1100,00 1.353,00 

13 7363 ΤΖΙΠ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΠΑΚΙΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΣ 

1852,00 2.277,96 

   ΣΥΝΟΛΟ 18.482,00  22.732,86 
  
� 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.». 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 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. 2353/09-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61444/2306/10-07-2012 
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 19/784/12-07-2012) 

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

 

............................................................................................................................................................ 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1712 
Προµήθεια συσκευών 
θέρµανσης  & 
κλιµατισµού 

1.327,00 

∆απάνη για προµήθεια δύο (2) κλιµατιστικών για τις 
ανάγκες των γραφείων  του Τµ. ΚΤΕΟ της Π.Ε. Άρτας 
από τον προµηθευτή «∆. ∆ΟΙΤΣΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» ο οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ 
τεσσάρων (4) κλειστών προσφορών 

072.1311 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής 
εγκαταστάσεων 

805,40 
∆απάνη για προµήθεια διαφόρων υλικών (καλώδιο, 
µούφα κ.α.) της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας 

072.0879 Λοιπές αµοιβές 3.178,96 

∆απάνη για ανανέωση σύµβασης ενός έτους ήτοι από 
1-7-2012 µέχρι 30-6-2013µε τη ΟΤSγια το πρόγραµµα 
µισθοδοσίας της Β/θµιας Εκπ/σης  Ν. Άρτας καθώς και 
έγκριση παράβολου για έλεγχο ΚΤΕΟ του ΚΗΙ 7985 
αυτοκινήτου.  

072.1111 
Προµήθεια χαρτιού 
γραφικών ειδών & 
λοιπών συναφών ειδών 

65,00 
∆απάνη για προµήθεια δελτίων µετακίνησης ΑΜΕΑ της 
∆/νσης ∆ηµ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. 
Άρτας 

072.0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές 100,00 
∆απάνη για ετήσια συνδροµή του περιοδικού Ελληνικής 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτ. Οικον.& Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Άρτας 

072.0869 

Αµοιβές για  
συντήρησης & 
επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισµού 

61,50  ∆απάνη υπηρεσιών για συντήρηση των φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Άρτας 

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής 
εγκαταστάσεων 

1.271,63 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιµα 
υλικά για συντήρηση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων 
και κλιµατιστικών του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Άρτας και 
της ∆/νσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας  

072.3199 Λοιπές επιστροφές 
εσόδων 

47,00 

∆απάνη προκειµένου να επιστραφεί χρηµατικό ποσό 
(δυο παράβολα Τράπεζας ΑΤΕ για χορήγηση άδειας 
επαγγέλµατος) στα οποία δεν έγινε χρήση, από τη 
∆/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας  

ΣΥΝΟΛΟ 6.856,49  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµός 
Εργατικής Εστίας) της Άρτας, για την ανάδειξη προµηθευτών ειδών διατροφής για την 
περίοδο 2012-2013, µε δικές του διαδικασίες. 

 

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. 2353/09-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61444/2306/10-07-2012 
στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την παροχή 
εξουσιοδότησης στον Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµός Εργατικής 
Εστίας) της Άρτας, για την ανάδειξη προµηθευτών ειδών διατροφής για την περίοδο 
2012-2013, µε δικές του διαδικασίες κατόπιν του από 22-06-2012 αιτήµατός του και 
σύµφωνα µε το συνηµµένο από 10-07-2012 πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, 
υπηρεσιών και εργασιών έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε το οποίο η Επιτροπή 
γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης, « …. αφού έλαβε 
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υπόψη την παρ. 6 του αρθ. 13 του Ν.2503/97,τις τοποθετήσεις των µελών, µε το σκεπτικό 
ότι καλύτερα να γίνει διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού από την ανωτέρω Υπηρεσία 
καθότι έχουν άµεση επαφή των αναγκών και προϊόντων διατροφής του Βρεφονηπιακού 
Σταθµού  του πρώην Οργανισµού Εργατικής Εστίας  Άρτας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/785/12-07-2012) 

Εξουσιοδοτεί τον Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµός Εργατικής Εστίας) 
της Άρτας, κατόπιν του από 22-06-2012 αιτήµατος του ΟΑΕ∆, για την ανάδειξη µε δικές του 
διαδικασίες, προµηθευτών ειδών διατροφής, για την κάλυψη των αναγκών του για την περίοδο 
2012-2013 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 
Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και βάσει του από 10-07-2012 Πρακτικού 
της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, µε το οποίο η 
Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης. 
..................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) 
έφεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της αριθµ. 80/29-3-2012 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και ανάθεση της δικαστικής 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της 
ανωτέρω έφεσης.    

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 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 46623/323/11-06-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 51983/1992/12-06-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται, λόγω ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και 
µέχρι την πλήρωση της εν λόγω θέσης, να οριστεί η ∆ικηγόρος Άρτας κ. Ευριδίκη Συγίζη 
πληρεξούσιος ∆ικηγόρος της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας) 
προκειµένου να ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, κατά της αριθµ. 80/29-3-2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων και η οποία αφορά αγωγή των Τσίτσικα Αποστόλου του Χριστοδούλου κλπ 
καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολήν δικάσιµο και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια 
απαιτηθεί για τον χειρισµό της παραπάνω υποθέσεως. Σηµειώνεται επίσης ότι η 
∆ικηγόρος κ. Συγίζη έχει χειριστεί την εν λόγω υπόθεση και στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, 
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έχει άριστη γνώση του θέµατος και διαθέτει την κατάρτιση που απαιτείται για την 
αντιµετώπισή του. 

7. Την µε αριθµ. πρωτ. 60307/419/05-07-2012 γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, κ. ∆ηµητρίου Στάθη που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένη µε 
αρ. πρωτ. 60394/2258/05-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σχετικά µε το 
θέµα της άσκησης του ενδίκου µέσου της έφεσης του θέµατος, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: «…. Την 24.05.2012 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία µας  η µε αριθ. 80/29.03.2012 
απόφαση του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων επί της από 15.06.2006 
αγωγής των αντιδίκων, η οποία απορρίπτει την αγωγή ως προς την 14η ενάγουσα και 
παραπέµπει προς εκδίκαση τον 10ο ενάγοντα Φώτιο Σκεύα. Ως προς τους λοιπούς 
ενάγοντες κάνει εν µέρει δεκτή την αγωγή, δεχόµενη την ένσταση διετούς παραγραφής που 
υποβάλαµε και υποχρεώνει εµάς να καταβάλουµε τη διαφορά της αµοιβής των 176 € και 
του επιδόµατος των 50€ της παρ.5 του άρθρου 30 του Ν. 2768/1999, ήτοι συνολικό ποσό 
στον καθένα από 1.1.2004 έως 15.06.2006, το ποσό των 3.717 € . Στο σηµείο αυτό σφάλει 
η εν λόγω απόφαση, καθ’ όσον: Α) µε τη χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρου 14 του 
ν. 3016/2002 σε διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, 
επιδιώχθηκε η εξοµάλυνση των µισθολογικών διαφορών υπέρ των χαµηλόµισθων 
υπαλλήλων. Η επέκταση δε της χορήγησης της εν λόγω ειδικής παροχής σε διάφορες 
κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων µε βάση τη συνδροµή ειδικότερων προϋποθέσεων, δεν 
της έχει προσδώσει το χαρακτήρα γενικής προσαύξησης αποδοχών, όπως αβασίµως 
υποστήριξαν οι ενάγοντες, ώστε να δικαιολογεί τη χορήγησή της σε όλους ανεξαίρετα τους 
δηµοσίους υπαλλήλους και συνεπώς και στους εν λόγω υπαλλήλους της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Άρτας. Β) Χορηγούνταν στους υπαλλήλους/ ενάγοντες και άλλες πρόσθετες 
µισθολογικές παροχές υπερβαίνουσες το ποσό των 176 ευρώ µηνιαίως, λόγω της 
καταβολής των οποίων εκπίπτει ο δικαιολογητικός λόγος της χορήγησης της επίµαχης 
παροχής σε αυτούς ( Βλ ΣτΕ 792/2012 ) Για τους λόγους αυτούς και  λαµβανοµένου υπόψη 
ότι: Οι εναγόµενες υπηρεσίες ( ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, και ΟΤΑ) έχουν καθήκον και υποχρέωση 
να υποστηρίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντα τους ασκώντας, όπως οφείλουν, 
µέχρι εξαντλήσεως τα ένδικα µέσα. Επίσης έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις δίκες για 
την προάσπιση µε κάθε νόµιµο µέσο, των συµφερόντων που εκπροσωπούν και δεν θα 
παραιτούνται των παραπέρα ενδίκων µέσων,  απεναντίας θα τα εξαντλούν, οπότε µόνο και 
εφόσον οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις είναι καταψηφιστικές, υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τα επιδικασθέντα ποσά., θα πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθ. 
80/29.03.2012 απόφασης του Τριµελούς διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ζητώντας δε 
την εξαφάνισή της.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/786/12-07-2012) 

Α. Εγκρίνει την άσκηση και κατάθεση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας) έφεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της αριθµ. 80/29-
3-2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, επί της από 15-06-2006 αγωγής 
των Τσίτσικα Αποστόλου του Χριστοδούλου κλπ (σύνολο 14), κατά της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Άρτας (ήδη Π.Ε. Άρτας),  

για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 60307/419/05-07-2012 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. ∆ηµητρίου Στάθη 
(ανωτέρω υπό στ. 7), σύµφωνα µε την οποία: «…. Στο σηµείο αυτό σφάλει η εν λόγω (αριθµ. 
80/29-3-2012) απόφαση, καθ’ όσον: Α) µε τη χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρου 14 
του ν. 3016/2002 σε διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, 
επιδιώχθηκε η εξοµάλυνση των µισθολογικών διαφορών υπέρ των χαµηλόµισθων υπαλλήλων. 
Η επέκταση δε της χορήγησης της εν λόγω ειδικής παροχής σε διάφορες κατηγορίες δηµοσίων 
υπαλλήλων µε βάση τη συνδροµή ειδικότερων προϋποθέσεων, δεν της έχει προσδώσει το 
χαρακτήρα γενικής προσαύξησης αποδοχών, όπως αβασίµως υποστήριξαν οι ενάγοντες, ώστε 
να δικαιολογεί τη χορήγησή της σε όλους ανεξαίρετα τους δηµοσίους υπαλλήλους και συνεπώς 
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και στους εν λόγω υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας. Β) Χορηγούνταν στους 
υπαλλήλους/ ενάγοντες και άλλες πρόσθετες µισθολογικές παροχές υπερβαίνουσες το ποσό 
των 176 ευρώ µηνιαίως, λόγω της καταβολής των οποίων εκπίπτει ο δικαιολογητικός λόγος της 
χορήγησης της επίµαχης παροχής σε αυτούς ( Βλ ΣτΕ 792/2012 ) Για τους λόγους αυτούς και  
λαµβανοµένου υπόψη ότι: Οι εναγόµενες υπηρεσίες (∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, και ΟΤΑ) έχουν καθήκον 
και υποχρέωση να υποστηρίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντα τους ασκώντας, όπως 
οφείλουν, µέχρι εξαντλήσεως τα ένδικα µέσα. Επίσης έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις 
δίκες για την προάσπιση µε κάθε νόµιµο µέσο, των συµφερόντων που εκπροσωπούν και δεν 
θα παραιτούνται των παραπέρα ενδίκων µέσων,  απεναντίας θα τα εξαντλούν, οπότε µόνο και 
εφόσον οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις είναι καταψηφιστικές, υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τα επιδικασθέντα ποσά., θα πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθ. 
80/29.03.2012 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ζητώντας δε 
την εξαφάνισή της.» 

Β. Αναθέτει στην ∆ικηγόρο Άρτας κ. Ευριδίκη Συγίζη, τη δικαστική εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων για την κατάθεση της ως άνω έφεσης κατά της αριθµ. 80/29-3-2012 απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, και την παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής 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 (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας),  

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Άρτας κ. Ευριδίκη 
Συγίζη, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
Περιφέρειας Ηπείρου (ως οιονεί καθολικής διαδόχου της  Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας), 
δεδοµένου ότι η ίδια έχει χειριστεί την εν λόγω υπόθεση και στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, έχει 
άριστη γνώση του θέµατος και διαθέτει την κατάρτιση που απαιτείται για την αντιµετώπισή του, 
ενώ επιπλέον η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας δε διαθέτει ∆ικηγόρο µε πάγια αντιµισθία (άρθρο 
176 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012).  

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, 
όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση πίνακα αµοιβών.   
.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του Υποέργου 1 της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων 
Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-
2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377).     
 

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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

4. 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». 

5. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. 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.  

7. Την µε αριθµό οικ. 173867/22-11-2011 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών». 

8. Την αριθµ. 14/568/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
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θέµατος, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 39270/685/03-05-
2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και για τα 
οποία, καθώς και για τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί το έργο, 
διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), µε την αριθµ. 
πρωτ. 119022/04-05-2012 απόφασή της, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 59890/1190/10-07-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61500/2308/10-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού 
του έργου του θέµατος, που θα διενεργηθεί την 19-07-2012, Α) από υπαλλήλους της 
∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας που πληρούν τις προϋποθέσεις (τεχνικοί υπάλληλοι) για την 
συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως προέκυψαν µετά από τη 
διενεργηθείσα από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές τους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο από 20-06-2012 
Πρακτικό που επισυνάπτεται στην εισήγηση και Β) από τους εκπροσώπους του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας, της ΠΕ∆  Ηπείρου, 
του Συλλόγου Εργολάβων ∆ηµοσίων Έργων Θεσπρωτίας και του ∆ήµου Φιλιατών, όπως 
ορίσθηκαν µε τους αναπληρωτές τους, µε τα αντίστοιχα, αριθµ. πρωτ. 4//14-2-12 
έγγραφο του ΤΕΕ Ηπείρου, αριθµ. πρωτ. 71/9-2-11 έγγραφο της ΠΕ∆ Ηπείρου, αριθµ. 
Πρωτ. 1/2012 έγγραφο του Συλλόγου Εργολάβων ∆ηµοσίων Έργων Θεσπρωτίας και 
από 4/7/2012 έγγραφο του ∆ήµου Φιλιατών, τα οποία επισυνάπτονται στην εισήγηση.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/787/12-07-2012) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ανοιχτής δηµοπρασίας του Υποέργου 1 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», 
προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 
349377): Α) από υπαλλήλους της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Θεσπρωτίας που πληρούν τις προϋποθέσεις 
(τεχνικοί υπάλληλοι) για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή διαγωνισµού του έργου, όπως 
προέκυψαν µετά από τη διενεργηθείσα από την Υπηρεσία κλήρωση, µε τους αναπληρωτές 
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης»του Ν.4024/2011 και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στο από 20-06-2012 Πρακτικό που συνετάγη, 
το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής και Β) από εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα 
Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας, της ΠΕ∆  Ηπείρου, του Συλλόγου Εργολάβων ∆ηµοσίων 
Έργων Θεσπρωτίας και του ∆ήµου Φιλιατών, όπως ορίσθηκαν µε τους αναπληρωτές τους, 
µε τα αντίστοιχα, αριθµ. πρωτ. 4//14-2-12 έγγραφο του ΤΕΕ Ηπείρου, αριθµ. πρωτ. 71/9-2-
11 έγγραφο της ΠΕ∆ Ηπείρου, αριθµ. Πρωτ. 1/2012 έγγραφο του Συλλόγου Εργολάβων 
∆ηµοσίων Έργων Θεσπρωτίας και από 4/7/2012 έγγραφο του ∆ήµου Φιλιατών 

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

1. Παύλος Αλεξίου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας ως Πρόεδρος, 
µε αναπληρωτή τον Λάζαρο Αντωνάδο Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

2. Άννα ∆ήµα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας µε αναπληρώτρια 
την Σοφία Αθανασίου Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
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3. Μαρία Ντάρα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας µε αναπληρωτή 
τον Λάµπρο Φερεντίνο, Εργοδηγό της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

4. Κοσµάς Κασίµης, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – Τµήµα 
Ηπείρου, Παράρτηµα Θεσπρωτίας, µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη Χρήστου, 

5. Σταυρούλα Μπραΐµη-Μπότση ∆ήµαρχος Σουλίου, εκπρόσωπος της ΠΕ∆ Ηπείρου, µε 
αναπληρωτή τον Αθανάσιο Λιόλιο, ∆ήµαρχο Πάργας, 

6. Άρτεµις Ταφέκη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, εκπρόσωπος του ∆ήµου Φιλιατών, µε 
αναπληρώτρια την Όλγα ∆ερµετζή Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, 

7. Αχιλλέας Χεκίµογλου εκπρόσωπος του Συλλόγου Εργολάβων ∆ηµοσίων Έργων 
Θεσπρωτίας, µε αναπληρώτρια την Λαµπρινή Μπάγια. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 10,00 π.µ. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
14/568/21-05-2012 ο οποίος επανέλαβε και κατέθεσε την πρότασή του για τα µεγάλα 
έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως 
µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται 
από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε 
το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 

.............................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ηγουµενίτσα:              20/6 / 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 

 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο :<<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
>> 
Σήµερα την 20η Ιουνίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., στα γραφεία της ∆.Τ.Ε. 
Περιφερειακής  Ενότητας Θεσπρωτίας παρουσία των: 

 

1. Πάνου Βασίλειου,  ∆/ντη Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 

2. Σακκά Ιωάννη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, προϊσταµένου  της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας 

3. Ράπτη Παναγιώτας, ∆ιοικητικού ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας 

 
διεξήχθη η κλήρωση των τριών (3) εκ των επτά τακτικών και τριών (3) εκ των επτά 
αναπληρωµατικών µελών (τα άλλα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έχουν ορισθεί από 
τον ∆ήµο Φιλιατών, το ΤΕΕ/Τµ. Ηπείρου, παράρτηµα Θεσπρωτίας, την ένωση ∆ήµων και 
την ένωση εργοληπτών Θεσπρωτίας ), για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου της πράξης :<<ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ >>, σύµφωνα µε το άρθρο 26 
του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-10-11) και της ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ.21508/04-11-2011 
(ΦΕΚ2540/τ.Β 707-11-2011) απόφασης του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 
αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που βάσει της εγκεκριµένης από την οικονοµική επιτροπή 
κατάστασης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, έχει το δικαίωµα συµµετοχής 
στην επιτροπή διαγωνισµού. 
 
Κληρώθηκαν ως τακτικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

α. Παύλος Αλεξίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Πρόεδρος 

β. Άννα ∆ήµα, Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ, µέλος 

γ  Ντάρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Μέλος 
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Κληρώθηκαν ως αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά:  

α., Αντωνάδος Λάζαρος, Ηλ/γος Μηχανικός ΠΕ., Αναπληρωτής προέδρου  

β. Σοφία Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Αναπληρωµατικό µέλος 

γ. Φερεντίνος Λάµπρος, Εργοδηγός, Αναπληρωµατικό µέλος 

 

Ηγουµενίτσα  20 Ιουνίου 2012  
 

 
Η Επιτροπή 

 
 

1.Πάνου Βασίλειος 
 
 
 
2. Σακκάς Ιωάννης 
 

 
 
                                                           3. Ράπτη Παναγιώτα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Απόφαση επί της από 05-06-2012 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ 
Πρέβεζας-Παραµυθιάς», κατά του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου προσωρινής 
παραλαβής των εργασιών του έργου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
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 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 από 05-06-2012 ένσταση της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου 
αναδόχου κατασκευής του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο κατωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 59803/5871/05-07-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά του από 16-05-
2012 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου, της ∆/νουσας το 
έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, το οποίο κοινοποιήθηκε 
στην ανάδοχο εταιρεία µε το σχετικό αριθµ. πρωτ. 43898/804/21-05-2012 έγγραφο και 
παρελήφθη την 22-05-2012. Με την ως άνω ένσταση, η ανάδοχος εταιρεία, για τους 
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λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ζητά να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ανάλογα 
το προσβαλλόµενο πρωτόκολλο, ώστε να παραληφθούν στο σύνολό τους οι εργασίες 
που έχουν εκτελεσθεί, να συνταχθεί Α.Π.Ε. στον οποίο θα περιλαµβάνονται οι εργασίες 
που έχουν εκτελεσθεί και συµπεριληφθεί στην εγκεκριµένη τελική επιµέτρηση του έργου, 
ώστε να της καταβληθεί το εργολαβικό αντάλλαγµα γ’ αυτές, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στην ένσταση. 

7. Το διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59803/5871/05-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60391/2256/05-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα την ανωτέρω ένσταση, 
επί του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής, το Πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, καθώς και την αριθµ. πρωτ. 49745/929/28-06-2012 εισήγηση επί της 
ένστασης, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τις απόψεις της οποίας δηλώνει ότι συµφωνεί. Η ∆/νουσα το έργο 
Υπηρεσία, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε την ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 
49745/929/28-06-2012 εισήγηση επί της ένστασης του θέµατος, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, εισηγείται «…. την απόρριψη της ένστασης και την 
έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής όπως συντάχθηκε». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγήθηκε να 
διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και 
στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των 
θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει 
ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη 
απόφασης. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/788/12-07-2012) 

− Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 05-06-2012 ένστασης της 
εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη 
θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ Πρέβεζας-Παραµυθιάς», κατά του από 16-05-2012 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, το οποίο κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο 
εταιρεία µε το σχετικό αριθµ. πρωτ. 43898/804/21-05-2012 έγγραφο και παρελήφθη την 
22-05-2012 και  

− ∆ιαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης (όπως υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
59803/5871/05-07-2012 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου και περιλαµβάνει την από 05-06-2012 ένσταση, το Πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, καθώς και την αριθµ. πρωτ. 49745/929/28-06-2012 εισήγηση 
επί της ένστασης, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση 
ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και 
να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

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

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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

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

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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
60667/2614/06-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61696/2360/10-07-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης επισκευής Μηχανηµάτων και 
Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
συνηµµένο πίνακα, ενώ στην εισήγηση επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης 
και προϋπολογισµού δαπάνης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, το µέλος της Επιτροπής κ. Καλλιρρόη 
Ζηκίδου-Ντάσση, και µε δεδοµένο ότι ήδη έχει παρέλθει εξάµηνο και πλέον από την 
έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012, επανέφερε το αίτηµα 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 19/789/12-07-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1321 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΟΧΗΜ/ΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 109524 Grader 
Επισκευή βλάβης (εκτός συνεργείου) - 
Αντικατάσταση 4 ελαστικών  

2.660,00 € 

2 7370 Grader 
Επισκευή ελαστικών (εκτός 
συνεργείου) - Αλλαγή ελαστικού 
σωλήνα λαδιού µε άκρα 

230,00 € 

3 9957 Φορτηγό 
Επισκευή ελαστικού (εκτός 
συνεργείου) - Σέρβις - ∆οχείου 
αντιψυκτικού ψυγείου 

1.335,00 € 

4 113270 
Περιστρεφόµενη 
τσάπα 

∆ύο δοχεία λαδιού - 8 δακτυλίδια κ΄ 4 
πείρους στον κουβά - καθάρισµα 
υδραυλικού συστήµατος 

1.350,00 € 

5 9222 Ρυµουλκό 
Αντικατάσταση τµήµατος ξύλινου 
πατώµατος πλατφόρµας (υλκικά + 
εργασία) 

650,00 € 

6 3880 Όχηµα 
Ρύθµιση ατέρµονα - Αλλαγή 
τσιµούχας 

60,00 € 

7 7365 Τσάπα 
Επισκευή µίζας (εκτός συνεργείου) - 
Επισκευή ελαστικού 

350,00 € 

8 5236 Φορτωτής Επισκευή µίζας (εκτός συνεργείου) 320,00 € 

9 9923 Όχηµα Αµορτισέρ τιµονιού - ∆είκτης λαδιού 170,00 € 

10 9924 Όχηµα 4 αµορτισέρ και αµορτισέρ τιµονιού 410,00 € 

11 7369 Προωθητήρας Αλλαγή αριστερού ακρολέπιδου 330,00 € 

12 7366 Grader 
Αλλαγή λάδια διαφορικού - Ρύθµιση 
χειριστηρίου 100,00 € 

13 51077 Καταστροφέας 

Έλεγχος - αλλαγή ντίζας και επισκευή 
υδραυλικού διακλαδωτήρας + 
Κατασκευή 2 λαµών, 3 πείρων Φ50 
(1) και Φ30 (2) και σφυριά (µαζί µε 
βίδες) 

1.010,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 8.975,00 € 

�  Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη 
φορά, κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της 
συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση 
ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για 
την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου µετά από χιονοπτώσεις, όπως έγινε 
πρόσφατα µετά από το πρωτοφανές κύµα κακοκαιρίας που έπληξε όλες τις περιοχές της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 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 
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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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Παροχή εξουσιοδότησης στον Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµός 
Εργατικής Εστίας) της Ηγουµενίτσας, για την ανάδειξη προµηθευτών ειδών διατροφής 
για την περίοδο 2012-2013, µε δικές του διαδικασίες.  

 

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 αρ. πρωτ. 57278/2178/06-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
60796/2267/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την παροχή εξουσιοδότησης στον Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΟΑΕ∆ (πρώην 
Οργανισµός Εργατικής Εστίας) της Ηγουµενίτσας, για την ανάδειξη προµηθευτών ειδών 
διατροφής για την περίοδο 2012-2013, µε δικές του διαδικασίες κατόπιν του µε αριθµ. 
πρωτ. 57278/2178/2-7-2012 αιτήµατός του και σύµφωνα µε το συνηµµένο από 06-07-
2012 πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών 
και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών έτους 2012 της Π.Ε. 
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Θεσπρωτίας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της 
ανωτέρω εξουσιοδότησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/790/12-07-2012) 

Εξουσιοδοτεί τον Βρεφονηπιακό Σταθµό του ΟΑΕ∆ (πρώην Οργανισµός Εργατικής Εστίας) 
στην Ηγουµενίτσα, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 57278/2178/2-7-2012 αιτήµατος του ΟΑΕ∆, 
για την ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτών ειδών διατροφής, για την κάλυψη των 
αναγκών του για την περίοδο 2012-2013 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και 
βάσει του από 06-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης 
των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών έτους 
2012 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή 
της ανωτέρω εξουσιοδότησης. 
..................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 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. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν 
µε τα αριθµ. πρωτ. 59822/2265/04-07-2012 και 62030/2361/11-07-2012 έγγραφα, 
συνηµµένα αντίστοιχα, µε αριθµ. πρωτ. 59930/2252/04-07-2012 και 62903/2372/11-07-
2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες 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 19/791/12-07-2012) 
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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 1.230,00 € µε ΦΠΑ (κατόπιν λήψης προσφορών), που αφορά στην 
επισκευή και συντήρηση τριών φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Παραµυθιάς (Φορέας 072 ΚΑΕ 1329). 

2. ∆απάνη ποσού 1.500,00 € για τις ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής, για έκτακτες 
δαπάνες που αφορούν:  
•••• Ανταλλακτικά και επισκευές φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων (βλάβες, συντήρηση 

κλπ) 
•••• Προµήθεια περιφερειακών συσκευών, αναλωσίµων και εξαρτηµάτων (hardware) Η/Υ 
•••• Προµήθεια ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισµού (πολύµπριζα, κανάλια, σπιράλ 

κ.α.). (Φορέας 072 ΚΑΕ 1329). 

3. ∆απάνης ποσού 127,92 € µε ΦΠΑ, που αφορά την προµήθεια πέντε (5) σφραγίδων, για 
τις ανάγκες της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (φορέας 072 
ΚΑΕ 1699). 

..................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τµήµατος Αρχάγγελος – Κόµβος 
Καµαρίνας της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και Τµήµατος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – 
Ζάλογγο», προϋπολογισµού € 80.000,00 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. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντηρήσεις – 
Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τµήµατος Αρχάγγελος – Κόµβος Καµαρίνας της υπ’ αριθ. 
19 Ε.Ο. και Τµήµατος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», προϋπολογισµού € 
80.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 11/386/23-04-2012 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. 
32448/1476/10-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Το από 19-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 56660/2663/04-07-
2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
59927/2249/04-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η 
Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, 
ανέδειξε µειοδότη τον Θωµά Χριστιά Ε.∆.Ε, µε έκπτωση 62% στις τιµές τιµολογίου και 
προϋπολογισµού της, δηλαδή ποσό προσφοράς 45.167,07 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., το οποίο η 
Υπηρεσία εκτιµά ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την έγκριση του 
Πρακτικού. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/792/12-07-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις καθιζήσεων Τµήµατος Αρχάγγελος – Κόµβος Καµαρίνας 
της υπ’ αριθ. 19 Ε.Ο. και Τµήµατος της 7ης Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. 19 – Ζάλογγο», 
προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Θωµάς Χριστιά Ε.∆.Ε., µε έκπτωση 62% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς € 45.167,07 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Θωµά Χριστιά 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 (62%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά του κύρους 
της 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
τίτλο «Συντήρηση - διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια ∆.∆. 
Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού 
€ 30.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση επαναδηµοπράτησής του µε 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.    

 

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 Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του δικτύου 
Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντήρηση - 
διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια ∆. ∆. Παππαδατών της οδού 
Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 13/505/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και 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. 
37423/1700/27-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, 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 αριθµ. πρωτ. 59412/2823/04-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 59928/2250/04-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει µε συνηµµένο το από 03-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα 
δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται 
την η επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, την 24-07-
2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/793/12-07-2012) 

A. Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Συντήρηση - διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια ∆.∆. 
Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο η διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς.  

B. Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της 
εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
ορίζει την 24η Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι 
δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται 
πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και επανέλαβε τη 
θέση που έχει υποστηρίξει σε σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, να 
οργανώσει δηλ. η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να 
εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει.  

....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Απόφαση επί της από 02-07-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΤΖΗΣ Ε.∆.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-06-
2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Επέκταση ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
€ 39.500,00 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 Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Επέκταση 
ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 39.500,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 11/409/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, του 
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έργου του θέµατος µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
34451/1547/18-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 26-06-2012 δηµοπρασίας του 
έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 60468/2861/06-07-2012 έγγραφο της 
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61024/2303/09-
07-2012 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 Γεώργιο Μυριούνη Ε.∆.Ε., που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 
62% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς 15.010,00 
ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. 

9. Την από 2-07-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ 
Ε.∆.Ε.» που υποβλήθηκε κατά του ως άνω, από 26-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 
60468/2861/06-07-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), µε την οποία ζητά την 
ακύρωση της προσφοράς της εργοληπτικής επιχείρησης «Μυριούνης Γεώργιος» για τους 
παραπάνω λόγους που αναφέρονται στην ένσταση και την ανάδειξή του ως µειοδότη του 
έργου µε ποσοστό έκπτωσης 55%. 

Συγκεκριµένα στην ανωτέρω ένσταση αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

« …. Στις 26/6/2012 διενεργήθηκε ανοιχτός µειοδοτικός ∆ιαγωνισµός της Περιφέρειας 
Ηπείρου για την εκτέλεση του παραπάνω έργου. Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων και σύµφωνα µε το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Μυριούνης Γεώργιος» αναδείχθηκε 
µειοδότρια µε ποσοστό έκπτωσης 62% και ακολούθως η προσφορά της «Κόρτζής 
Ιωάννης» µε ποσοστό έκπτωσης 55%, της «Λαµδα Τεχνική» µε ποσοστό έκπτωσης 54%, 
της «Σαµαντάς Ι» µε ποσοστό έκπτωσης 36%, της «Παππάς Α» µε ποσοστό έκπτωσης 
35%, της «Β. Γκαρτζόνης & ΣΙΑ ΕΕ.» µε ποσοστό έκπτωσης 31%, και τέλος της 
«Αργυρός Αθ.» µε ποσοστό έκπτωσης 25% 
Ενίσταµαι κατά του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του παραπάνω έργου για τους 
εξής βάσιµους και νόµιµους λόγους: 
1) Σύµφωνα µε τη ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία και βάσει της διακήρυξης του έργου 

Άρθρο 22 παρ. 3 κάθε εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στο διαγωνισµό, 
µεµονωµένα ή ως µέλος κοινοπραξίας, οφείλει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
της, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (ενηµερότητα 
εργοληπτικής επιχείρησης και ενηµερότητα έργων) 

Στο φάκελο δικαιολογητικών της εργοληπτικής επιχείρησης «Μυριούνης Γεώργιος» δεν 
υποβάλλεται κάποιο έγγραφο που να βεβαίωνα ότι η κατασκευαστική κοινοπραξία µε την 
επωνυµία «Κ/ξια Κατσιµπόκης Ηλίας - Μυριούνης Γεώργιος» που εκτελεί το έργο µε τίτλο 

«Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι Κρανιάς» είναι ασφαλιστικά ενήµερη για το έργο 
που εκτελεί (βεβαίωση ΙΚΑ έργου). 
Για το λόγο αυτό η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Μυριούνης Γεώργιος.» 
έπρεπε να απορριφθεί από την επιτροπή διαγωνισµού. 
2) Σύµφωνα µε τη διακήρυξη του έργου Άρθρο 23.2.3 όλα τα µη επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα που υποβάλλονται στο φάκελο δικαιολογητικών θα πρέπει να 
αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα και θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
σε υπεύθυνη δήλωση 
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Στο φάκελο δικαιολογητικών της EE «Μυρισύνης Γεώργιος» στην υπεύθυνη δήλωση µε 
την οποία δηλώνει ότι τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων µεταξύ των άλλων αναγράφεται: 
Έργο 1° : «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι Κρανιάς» 
β) Βεβαίωση µη οφειλής Ασφαλιστική Ενηµερότητα έδρας Αρ. Πρωτ. 802/Υ69/2012 
Το παραπάνω έγγραφο που αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση δεν υποβάλλεται στο 
φάκελο δικαιολογητικών της παραπάνω εργοληπτικής επιχείρησης και για το λόγο αυτό η 
προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Μυριούνης Γεώργιος.» έπρεπε να απορριφθεί. 
3) Σύµφωνα µε τη διακήρυξη του έργου Άρθρο 23.2.3 όλα τα µη επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα που υποβάλλονται στο φάκελο δικαιολογητικών θα πρέπει να 
αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα και θα βεβαιώνεται η ακρίβειά τους 
σε υπεύθυνη δήλωση 

Στο φάκελο δικαιολογητικών της EE «Μυριούνης Γεώργιος» στην υπεύθυνη δήλωση µε 
την οποία δηλώνει ότι τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων µεταξύ των άλλων αναγράφεται: 
Εργο 2ο : «Κατασκευή αναψυκτηρίου στο νέο ∆ηµοτικό κοιµητήριο ∆ήµου Αρταίων»  
β) βεβαίωση µη οφειλής Ασφαλιστική Ενηµερότητα έδρας Αρ. Προπ. 803/Υ/324/2012  
Το παραπάνω έγγραφο που υποβάλλεται στο φάκελο δικαιολογητικών της παραπάνω 
εργοληπτικής επιχείρησης δεν αποτελεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας της 
έδρας της κοινοπραξίας που εκτελεί το υπ’ έργο. όπως αναγράφεται στην υπεύθυνη 
δήλωση, αλλά ασφαλιστική ενηµερότητα του υπό εκτέλεση έργου . Συνεπώς η αναγραφή 
ταυ υπ’ όψιν εγγράφου στην υπεύθυνη δήλωση  είναι εσφαλµένη και για το λόγο αυτό η 
προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Μυριούνης Γεωργιος» είναι απαράδεκτη και 
άκυρη. 
4) Σύµφωνα µε τη ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία και βάσει της διακήρυξης του έργου 

Άρθρο 22 παρ. 3 κάθε εργοληπτική επιχείρηση που µετέχει στο διαγωνισµό, 
µεµονωµένα ή ως µέλος κοινοπραξίας, οφείλει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Στο φάκελο δικαιολογητικών της Ε.Ε. «Μυριούνης Γεώργιος» δεν υποβάλλεται κάποιο 
έγγραφο   που να βεβαιώνεται ότι είναι ασφαλιστικά ενήµερη (βεβαίωση ΙΚΑ έργου) για 
τα παρακάτω έργα που εκτελεί: α) «Ηλεκτροφωτισµός 1ης Ε.Ο. Πρέβεζας», και β) 
«Επέκταση ηλεκτροφωτισµού στο ∆.∆. Κυριακής». 
Για το λόγο αυτό η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «Μυριούνης Γεώργιος» 
έπρεπε να απορριφθεί από την επιτροπή διαγωνισµού. … ». 
………………………………………………………………………………..….…………..  

10. Την από 06-07-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 60468/2861/06-07-
2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), σύµφωνα µε την οποία, κρίνοντας εξεταστέα 
την εµπροθέσµως υποβληθείσα ένσταση της εργοληπτικής επιχειρήσεως «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΡΤΖΗΣ 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 µε την οποία δηλώνει ότι τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων και συγκεκριµένα για το έργο <<Αξιοποίηση 
γεώτρησης στη θέση Βολέτσι Κρανιάς>>, υπέβαλλε στο φάκελο δικαιολογητικών 
ασφαλιστική ενηµερότητα της έδρας της κοινοπραξίας (σε δύο αντίτυπα) και δεν 
υπέβαλλε ως όφειλε την ασφαλιστική ενηµερότητα του έργου,  οπότε για το 
συγκεκριµένο έργο η ένσταση ευσταθεί και σύµφωνα µε το άρθρο 22, παρ. 3 και παρ. 
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23.2.2.εδ. β άρθρου 23 της ∆ιακήρυξης καθώς και σύµφωνα µε την παρ. 3 άρθρο 20 
του Ν.3669/08 (Κ∆Ε), πρέπει να αποκλεισθεί.  

3. Ο προσωρινός µειοδότης για το έργο: << Κατασκευή αναψυκτηρίου στο νέο 
∆ηµοτικό κοιµητήριο του ∆ήµου Αρταίων>> υπέβαλλε στο φάκελο 
δικαιολογητικών ασφαλιστική ενηµερότητα της έδρας της κοινοπραξίας και 
ασφαλιστική ενηµερότητα του υπό εκτέλεση έργου, οπότε για το συγκεκριµένο έργο η 
ένσταση δεν ευσταθεί. 

4.  Από τα τηρούµενα στην Υπηρεσία µας στοιχεία των έργων α. <<Ηλεκτροφωτισµός 
1ης Ε.Ο. Πρέβεζα>> και β. <<Επέκταση ηλεκτροφωτισµού στο ∆.∆. Κυριακής>>, 
προκύπτει ότι τα συγκεκριµένα έργα δεν εκτελούνται πλέον. Έχουν περαιωθεί και 
έχουν παραδοθεί. Η συγκεκριµένη υποχρέωση αφορά έργα που εκτελούνται 
(παρ.23.2.2. εδ. β άρθρου 23 της ∆ιακήρυξης και παρ. 3 άρθρο 20 του N. 3669/08), 
οπότε για τα ανωτέρω έργα η ένσταση δεν ευσταθεί.   

5. Η Επιτροπή της δηµοπρασίας έκανε δεκτούς όλους τους συµµετέχοντες στον 
προαναφερόµενο ∆ιαγωνισµό , σύµφωνα µε το Πρακτικό του οποίου προσωρινός 
µειοδότης ανεδείχθη  Ε.∆.Ε. κ. Γεώργιος Μυριούνης που προσέφερε  ποσοστό 
έκπτωσης Ε= 62% στις τιµές του  προϋπολογισµού και του τιµολογίου της 
εγκεκριµένης µελέτης του έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού εισηγείται: 

1. Την αποδοχή της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΟΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ»  κατά του Πρακτικού της Επιτροπής δηµοπρασίας  για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του  έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισµού 2ης 
επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας », καθότι ο προσωρινός µειοδότης κ. Γεώργιος 
Μυριούνης Ε.∆.Ε., δεν υπέβαλλε στο φάκελο δικαιολογητικών ως όφειλε την 
ασφαλιστική ενηµερότητα του έργου <<Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση 
Βολέτσι Κρανιάς>> που εκτελεί , 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. Ιωάννη Κορτζή που προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης 
Ε = 55 %  στις τιµές του  προϋπολογισµού και του τιµολογίου της εγκεκριµένης 
µελέτης του έργου , και για συνολικό ποσόν ( µε Φ.Π.Α. ) 17. 775, 00 €. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/794/12-07-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 02-07-2012 ένσταση της εργοληπτικής 
επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ Ε.∆.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 26-06-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Επέκταση ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 39.500,00 µε ΦΠΑ, µε την οποία ζητά την ακύρωση της προσφοράς της 
εργοληπτικής επιχείρησης «Μυριούνης Γεώργιος» που αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, 
βάσει του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, και την ανακήρυξη του ιδίου ως 
µειοδότη του έργου, µε ποσοστό έκπτωσης 55%, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην υπό κρίση ένσταση (ανωτέρω υπό στ. 9) και  

Την κάνει εν µέρει αποδεκτή ως βάσιµη, για το σκέλος αυτής που αφορά στην µη υποβολή 
από την εργοληπτική επιχείρηση «Μυριούνης Γεώργιος» που αναδείχθηκε προσωρινός 
µειοδότης, ασφαλιστικής ενηµερότητας του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι 
Κρανιάς», που εκτελεί σε Κοιν/ξία, σύµφωνα µε την από 06-07-2012 εισήγηση της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή (ανωτέρω υπό 
στ.10), και συγκεκριµένα επειδή:  
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« …..2. Ο προσωρινός µειοδότης προσκόµισε στην Επιτροπή του διαγωνισµού υπεύθυνη 
δήλωση µε την οποία δηλώνει ότι τα υποβαλλόµενα αντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα 
των πρωτοτύπων και συγκεκριµένα για το έργο «Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι 
Κρανιάς», υπέβαλλε στο φάκελο δικαιολογητικών ασφαλιστική ενηµερότητα της έδρας της 
κοινοπραξίας (σε δύο αντίτυπα) και δεν υπέβαλλε ως όφειλε την ασφαλιστική ενηµερότητα του 
έργου,  οπότε για το συγκεκριµένο έργο η ένσταση ευσταθεί και σύµφωνα µε το άρθρο 22, 
παρ. 3 και παρ. 23.2.2.εδ. β άρθρου 23 της ∆ιακήρυξης καθώς και σύµφωνα µε την παρ. 3 
άρθρο 20 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε), πρέπει να αποκλεισθεί.». 

Β. Ως προς την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω, εν µέρει αποδοχής της από 02-07-2012 ένστασης της 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ Ε.∆.Ε.», κατά της συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Επέκταση 
ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», της εργοληπτικής επιχείρησης 
«Μυριούνης Γεώργιος», που αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης, σύµφωνα µε το από 16-06-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η προσφορά του οποίου απορρίπτεται,   

− ∆εν εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 26-06-2012 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
«Επέκταση ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
39.500,00 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 Γεώργιο Μυριούνη Ε.∆.Ε., 
που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 62% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού, 
δηλαδή ποσό προσφοράς € 15.010,00 µε Φ.Π.Α. και  

− Αναµορφώνει το αποτέλεσµα της ως άνω δηµοπρασίας, και κατακυρώνει τα 
αποτελέσµατα αυτής, στη δεύτερη κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ Ε.∆.Ε.», η οποία προσέφερε έκπτωση 55% στις τιµές του 
τιµολογίου και προϋπολογισµού της εγκεκριµένης µελέτης του έργου και συνολικό ποσό 
προσφοράς € 17.775,00 µε ΦΠΑ και  

− Αναθέτει την εκτέλεση του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Επέκταση 
ηλεκτροφωτισµού 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 39.500,00 µε 
ΦΠΑ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΤΖΗΣ 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 (55,00%) 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Έγκριση του αριθµ. Ι/05-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του 
επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του 
προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό 
Πρέβεζας» 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. 14/540/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες 
προσφορές για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών 
δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 
ελιάς έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 38.550,00 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643) Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
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Ενότητας Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 43574/1635/17-05-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων 
δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού, σε µία ηµερήσια οικονοµική 
εφηµερίδα των Αθηνών και σε µία τοπική. 

7. Την αριθµ. 16/652/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα αριθµ. Ι/05-06-2012 και ΙΙ/07-06-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και: Α) κατακυρώθηκαν τα 
αποτελέσµατα για την προµήθεια 320 λίτρων σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική 
ουσία l-cyhalothrin CS, και εγκρίθηκε η ανάθεση της προµήθειας στην εταιρεία µε την 
επωνυµία SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και Β) εγκρίθηκε η επανάληψη, µε µέριµνα του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, του 
διαγωνισµού κατά το µέρος αυτού για το οποίο απέβη άγονος και ειδικότερα για την 
προµήθεια του σκευάσµατος εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία dimethoate, 40 EC. 

8. Την αριθµ. 17/704/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-
ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής 
καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
13.040,00 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643), Β) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, 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. 54946/2083/20-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και Γ) εγκρίθηκε η δαπάνη για την 
κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού, σε µία 
ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα των Αθηνών και σε µία τοπική. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
61119/2272/09-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61182/2304/09-07-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το αριθµ. Ι/05-07-
2012 Πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την 
έγκρισή του την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/795/12-07-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/05-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-
ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης 
του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Νοµό Πρέβεζας», σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή 
δέχθηκε µόνο µία προσφορά, της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., την οποία για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω Πρακτικό, έκρινε αποδεκτή και εισηγείται: «… Την 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη της εταιρείας «BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», ως οριστικού µειοδότη για την προµήθεια 2.000  λίτρων εντοµοκτόνου µε 
δραστική ουσία: dimethoate, 40 EC, µε τιµή προσφοράς 11.538,00 €, χωρίς ΦΠΑ, καθώς και 
την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης.». 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια εντοµοκτόνων-ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα 
πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2012, στο 
Νοµό Πρέβεζας», προϋπολογισµού 13.040,00 € (µε ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων του 
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προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 
295, ΚΑΕ 1643), για την προµήθεια 2.000 λίτρων εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία: 
dimethoate, 40 EC, σύµφωνα µε το ανωτέρω, αριθµ. Ι/05-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό και 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 «BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», µε τιµή προσφοράς € 11.538,00 
χωρίς ΦΠΑ, η οποία προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και η 
τεχνική της προσφορά ήταν πλήρης, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει, όπως 
προβλέπονταν από τη σχετική διακήρυξη  

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.»,  για την προµήθεια 2.000 λίτρων εντοµοκτόνου µε δραστική ουσία: 
dimethoate, 40 EC, µε τιµή προσφοράς 11.538,00 € χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 
(ΕΦ 295, ΚΑΕ 1643).  
.............................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. 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 διαγωνισµού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, 

του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - 

ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του 

δάκου της ελιάς έτους 2012, στο Ν. Πρέβεζας». 

 
Στην Πρέβεζα σήµερα την 5η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη 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 προµηθειών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 

για ανάθεση. 

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν η διεξαγωγή του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού 

διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές,  σύµφωνα µε την αρ. 5/2012 διακήρυξη της Π.Ε. 

Πρέβεζας (αρ. πρωτ: 56033/2113/22-06-2012), µε τίτλο: «Προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών 

ουσιών δακοκτονίας, στα πλαίσια του προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της 

ελιάς έτους 2012, στο Ν. 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. 

 
Η Επιτροπή παρέλαβε την µοναδική προσφορά η οποία κατατέθηκε και µετά την 

αποσφράγισή της προέβη στον έλεγχο  των δικαιολογητικών συµµετοχής της στο διαγωνισµό.  

Από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν όλα τα προβλεπόµενα από την 

διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
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1 BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
ΤΡΑΠΕΖΑ:  HSBC 
 Αριθµ: 18345 
Ποσού:  700,00  € 
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Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκε ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς της ως άνω εταιρείας 

και έπειτα από τον προβλεπόµενο έλεγχο διαπιστώθηκε η συµφωνία των στοιχείων που 

περιλαµβάνει µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ της αρ. 

5/2012 διακήρυξης. 

  Μετά την εξέταση και αποδοχή των υποβληθέντων γενικών δικαιολογητικών και τεχνικών 

προδιαγραφών, η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς η οποία έχει ως 

εξής: 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ Τιµή ανά λίτρο  
(µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ) 

Συνολική τιµή 
(µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ) 

1 BASF Ελλάς 
Α.Β.Ε.Ε. 

2.000  λίτρα εντοµοκτόνου  
µε δραστική ουσία:  

dimethoate, 40 EC 
5,769  € 11.538,00  € 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 22 περ. η. του Π∆118/2007 σύµφωνα µε το οποίο στις 

περιπτώσεις υποβολής µίας µόνο προσφοράς ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται, 

εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία είτε προηγούµενων διαγωνισµών, είτε της αγοράς 

που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι για τη συγκεκριµένη 

προµήθεια εντοµοκτόνων - ελκυστικών ουσιών δακοκτονίας για το πρόγραµµα 2012 έχει εκδοθεί 

η µε αρ. 284/4131/2012/13-03-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων η οποία καθορίζει τα ανώτατα όρια τιµών αλλά  και την ύπαρξη συγκριτικών στοιχείων 

από τους αντίστοιχους διαγωνισµούς προηγούµενων ετών. 

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

τις δυνατότητες ανάπτυξης ελεύθερου ανταγωνισµού. 

γ) Το γεγονός ότι, ο υπόψη διαγωνισµός επαναλαµβάνεται για δεύτερη φορά, καθότι η 

κατατεθείσα προσφορά στον πρώτο διαγωνισµό κρίθηκε απαράδεκτη για τους λόγους που 

αναλυτικά εκτίθενται στο αποφασιστικό της αρ. 16/652/8-6-2012 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής. 

δ) Το γεγονός ότι παρότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του  Π∆118/2007 

για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού η κατ’ έτος ετήσια δαπάνη του οποίου δεν υπερβαίνει 

το ποσό που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 

12 περ. γ του Ν.2286/1995, δεν απαιτείται δηµοσίευση της προκήρυξης, η Π.Ε. Πρέβεζας 

τήρησε επαρκείς κανόνες δηµοσιότητας, µε στόχο την εξασφάλιση της αρχής της διαφάνειας του 

διαγωνισµού και την δηµιουργία συνθηκών πραγµατικού ανταγωνισµού. Έτσι δηµοσίευση της 

περίληψης της ∆ιακήρυξης, πραγµατοποιήθηκε σε µία οικονοµική εφηµερίδα ευρείας 

κυκλοφορίας (Ηχώ των ∆ηµοπρασιών) και µία τοπική εφηµερίδα (Πρέβεζα), καθώς και µε την 
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ανάρτησή της στο ∆ιαδίκτυο (Α∆Α: Β49Μ7Λ9-32Η) και  στον πίνακα ανακοινώσεων του 

κεντρικού κτιρίου της  Π.Ε. Πρέβεζας.  

ε) Την επείγουσα ανάγκη υλοποίησης της προµήθειας προκειµένου να αρχίσει  άµεσα το 

πρόγραµµα συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς στο Νοµό, το οποίο δεν επιδέχεται 

περαιτέρω καθυστέρηση. 

στ) Ότι έχουν συνυποβληθεί µε την προσφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 

µετά τον σχετικό έλεγχό τους διαπιστώθηκε η πληρότητα αυτών.  

Η επιτροπή κρίνει αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά και εισηγείται: 

 Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανάδειξη της εταιρείας 

«BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.», ως οριστικού µειοδότη για την προµήθεια 2.000  λίτρων εντοµοκτόνου  

µε δραστική ουσία: dimethoate, 40 EC, µε τιµή προσφοράς 11.538,00 €, χωρίς ΦΠΑ, καθώς και 

την έγκριση σύναψης της σχετικής σύµβασης. 

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 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών 
δράσεων, και συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις 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)}. 

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. 
934/11-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62097/2373/11-07-2012 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, το µέλος της Επιτροπής κ. Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη, κατέθεσε 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 19/796/12-07-2012) 

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 το 
∆ήµο Πρέβεζας, το Εµπορικό Επιµελητήριο και τη Σκακιστική Ένωση Νικόπολη Πρέβεζας 
διοργανώνουν, ενός διήµερου σκακιού, που θα πραγµατοποιηθεί στις 14 και 15 Ιουλίου 
2012στην κεντρική πλατεία της Πρέβεζας, και περιλαµβάνει την πρώτη µέρα αγώνα 
επίδειξης (σιµουλτανέ) µε τον γκραν µετρ και µέλος της Εθνικής Οµάδας Στυλιανό Χαλκιά, 
µε τη συµµετοχή του  γνωστού σκακιστή και επαγγελµατία προπονητή σκακιού, Ανδρέα 
Αθανασιάδη, ενώ η δεύτερη µέρα θα περιλαµβάνει ελεύθερο σκάκι για όλους. 

Γενικά ως σπορ το σκάκι, η ιστορία του οποίου χάνεται στα βάθη των αιώνων, αποτελεί ένα 
συναρπαστικό τρόπο δοκιµής των πνευµατικών δυνάµεων των παικτών που παίζουν µε 
ίσους όρους εφαρµόζοντας µε ακρίβεια και επιδεξιότητα τους κανόνες του παιγνιδιού. 
Καλλιεργεί και αναπτύσσει σπουδαία προτερήµατα όπως πειθαρχία, διαπαιδαγώγηση της 
θέλησης και της αντοχής, ανάπτυξη µνηµονικού, ετοιµότητα, εξυπνάδα, λογική σκέψη. 
Ειδικά στους νέους προωθεί την αναβάθµιση του µορφωτικού δυναµικού του µαθητή, 
ερεθίζοντας διαρκώς την συνδυαστική σκέψη, αυξάνοντας ταυτόχρονα την κριτική του 
ικανότητα και ειδικότερα την αυτοκριτική. Η ένταξη του αθλητή στο συλλογικό επίπεδο 
προωθεί την ωρίµανση του χαρακτήρα και προετοιµάζει την σωστή κοινωνική ένταξη. Το 
παιδί διαµέσου του σκακιού παίρνει αποφάσεις σε διαρκώς µεταβαλλόµενες καταστάσεις 
κάτι που καταπολεµά την αναποφασιστικότητα και ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, δηλαδή αµοιβή σκακιστή, µετακίνηση, 
διαµονή και διατροφή  καθώς και εκτυπώσεις διαφηµιστικού υλικού (flying banners). 

Β. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση 
εκδήλωσης αφιερωµένη στον ποιητή Κ. Καρυωτάκη που θα πραγµατοποιηθεί στις 21 
Ιουλίου 2012 µε την επιµέλεια του Συλλόγου Εθελοντισµού «Ανθρώπολις». 

Το γενικό πλαίσιο της εκδήλωσης περιλαµβάνει: Κεντρική οµιλία από την καθηγήτρια του 
πανεπιστηµίου Αθηνών κα Ντουνιά Χριστίνα για τη ζωή και το έργο του ποιητή. Μουσική 
παρουσίαση µελοποιηµένων ποιηµάτων του Κ. Καρυωτάκη από ορχήστρες της πόλης µας, 
διανθισµένη µε απαγγελίες ποιηµάτων και θεατρικών δρώµενα. Ανάρτηση αεροπανό µε 
ποιήµατα του Καρυωτάκη σε κεντρικά σηµεία της πόλης. 

Ο Καρυωτάκης, ποιητής και πεζογράφος, είναι ίσως η σηµαντικότερη λογοτεχνική φωνή που 
ανέδειξε η γενιά του '20 και από τους πρώτους που εισήγαγαν στοιχεία του µοντερνισµού 
στην ελληνική ποίηση. Επηρέασε πολλούς από τους κατοπινούς ποιητές (Σεφέρης, Ρίτσος, 
Βρεττάκος).  Με την αυτοκτονία του σύνδεσε το όνοµά του µε την πόλη της Πρέβεζας . 
Εκτός από το ποιητικό του έργο, ο Καρυωτάκης έγραψε επίσης πεζά, ενώ µας άφησε και 
µεταφράσεις ξένων λογοτεχνών. Ποιήµατά του έχουν µελοποιήσει συνθέτες και 
συγκροτήµατα, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, τα «Υπόγεια Ρεύµατα», η Λένα Πλάτωνος, ο 
Μίµης Πλέσσας, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιάννης Γλέζος και ο Νίκος Ξυδάκης. Ο Κώστας 
Καρυωτάκης µε τον τρόπο της ζωής και της γραφής του, δηµιούργησε Σχολή στην Ελληνική 
Λογοτεχνία. Απέκτησε αµέτρητους µαθητές και µιµητές του τρόπου που ο ίδιος έβλεπε τη 
ζωή και τις αξίες της, καθώς και του ανάλογου ύφους του στο γράψιµο. Ήταν και παραµένει 
µέχρι σήµερα, πολλές δεκαετίες από το θάνατό του, ένα µεγάλο ανεξάντλητο θέµα στα 
ελληνικά γράµµατα. 
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Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, ήτοι για την κάλυψη των βασικών δαπανών 
αυτής, δηλαδή κατασκευή παταριού, ενοικίαση καθισµάτων και φιλοξενία (διαµονή – 
διατροφή) επίσηµων προσκεκληµένων. 

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την καλλιτεχνική 
επιµέλεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σκαφιδωτής «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΛΑΜΠΟΒΙΤΙΣΣΑ» 
βραδιάς παραδοσιακής µουσικής, που θα πραγµατοποιηθεί στις 15 Αυγούστου 2012 στην 
Άνω Σκαφιδωτή και θα είναι ελεύθερη στο κοινό ενώ παράλληλα στο χώρο θα λειτουργεί και 
έκθεση φωτογραφίας µε εικόνες από τη ζωή του χωριού τα περασµένα χρόνια. 

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και τους 
επισκέπτες που θα βρίσκονται εκεί (ευρείας απήχησης). Η προβολή του γεγονότος και η 
γνωστοποίηση του στο κοινό θα γίνει µε ευθύνη του Συλλόγου ο οποίος θα αναλάβει την 
ορχήστρα και τη διαµόρφωση του χώρου. 

Η διοργάνωση βραδιών παραδοσιακής µουσικής συντελεί στην διατήρηση, διάδοση και 
διάσωση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς  η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την 
ταυτότητα της.   Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου και της 
ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών 
που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 600,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την ενοικίαση των καθισµάτων. 

∆. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τη 
Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ και υπό την αιγίδα του ∆ήµου Πρέβεζας, µουσικής εκδήλωσης 
αφιερωµένη στη έντεχνη µουσική µε την ονοµασία «Μουσικά Μαϊστράλια», που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2012, στην πλατεία δικαστηρίων στην Πρέβεζα και θα είναι 
ελεύθερη για το κοινό. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλαµβάνει τραγούδια έντεχνου 
ελληνικού ρεπερτορίου µε ζωντανή  εξαµελή ορχήστρα.   

Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει τον πολιτισµό, δίνοντας την   ευκαιρία στους κατοίκους 
της περιοχής και στους επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν την µουσική σπουδαίων  
συνθετών  και άλλων καταξιωµένων καλλιτεχνών (Θεοδωράκης, Τσιτσάνης, Κουγιουµτζής) 
από ντόπιο χορωδιακό σχήµα. Εξάλλου το ρεπερτόριο είναι τέτοιο ώστε να µπορούν να το 
παρακολουθήσουν και λιγότερο µυηµένοι σε αυτό το είδος της µουσικής.  Επίσης είναι 
καλλιτεχνική εκδήλωση  που καλλιεργεί τη µουσική παιδεία, µυεί το κοινό και ιδιαίτερα τους 
νέους στη χορωδιακή µουσική και προσφέρει µουσικά ακούσµατα στους συµπολίτες µας. Η 
προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη  αφενός γιατί πραγµατοποιείται σε 
κεντρικότατο σηµείο και αφετέρου γιατί τα ακούσµατα είναι οικεία σε ευρύτερο κοινό. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για εκτυπώσεις αφισών, προσκλήσεων και 
προγραµµάτων. 

Ε. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τη 
Φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ, µουσικής βραδιάς, στις 29 Ιουλίου 2012. Το πρόγραµµα της 
εκδήλωσης περιλαµβάνει έργα γνωστών συνθετών που έχουν ακουστεί σε ξένες ταινίες, 
ενώ τη φιλαρµονική ΟΡΦΕΑΣ θα συνοδεύσει φιλαρµονική από την Κέρκυρα. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει τον πολιτισµό, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους 
της περιοχής και στους επισκέπτες της πόλης να απολαύσουν την µουσική σπουδαίων  
συνθετών από τη φιλαρµονική της πόλης που είναι ιδιαίτερα αγαπητή σε όλους. Εξάλλου το 
ρεπερτόριο είναι τέτοιο ώστε να µπορούν να το παρακολουθήσουν και λιγότερο µυηµένοι σε 
αυτό το είδος της µουσικής.  Επίσης είναι καλλιτεχνική εκδήλωση  που καλλιεργεί τη µουσική 
παιδεία ,µυεί το κοινό και ιδιαίτερα τους νέους στην οργανική µουσική και προσφέρει 
µουσικά ακούσµατα στους συµπολίτες µας. Η προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι 
πολύ µεγάλη  αφενός γιατί πραγµατοποιείται σε κεντρικότατο σηµείο και αφετέρου γιατί τα 
ακούσµατα είναι οικεία σε ευρύτερο κοινό. 
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Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής 
της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την αµοιβή της φιλαρµονικής ΟΡΦΕΑΣ. 

.................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 26-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση του δρόµου 
Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισµού € 400.000,00 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. 15/596/30-05-2012 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. 2252/28-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1798/22-05-2012  απόφαση του 
∆/ντή ΤΕ Άρτας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2406/10-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61757/2362/10-07-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 03-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 26-06-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 243.590,07 €, µε απρόβλεπτα 280.128,58 € και 
συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 369.406,60 € και δεδοµένου ότι 
κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/797/12-07-2012) 

− Την έγκριση του από 03-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 26-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση του δρόµου Ρετσιανών - Καστανιάς», προϋπολογισµού € 
400.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Ε∆Ε» που 
είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 243.590,07 
€, µε απρόβλεπτα 280.128,58 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 369.406,60 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 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 (8,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 03-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος κατέθεσε την 
πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία 
επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδοµή. 

..................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 26-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή επενδεδυµένης 
τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - Κούνιες», 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αριθµ. 12/439/27-04-2012 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. 1442/24-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1401/23-04-2012  απόφαση του 
∆/ντή ΤΕ Άρτας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2405/10-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61763/2363/10-07-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 03-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 26-06-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε 
έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 13.207,62 €, µε απρόβλεπτα 15.188,76 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 19.000,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της δηµοπρασίας 
δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/798/12-07-2012) 

− Την έγκριση του από 03-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 26-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Κατασκευή επενδεδυµένης τάφρου στο δρόµο Γέφυρα Τζαρή - 
Κούνιες», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε∆Ε» που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πέντε επί 
τοις εκατό (5,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
13.207,62 €, µε απρόβλεπτα 15.188,76 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
19.000,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 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 (5,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 03-07-2012 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 και οριστική παραλαβή της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί 
αρδευτικού έργου Παραµυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγρόκτηµα Ξηρολόφου)» αναδόχου 
µελετητή Κωνσταντίνου Κοτσώνη. 
 

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. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις»,τον ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 61791/1231/10-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61800/2365/10-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζονται συνηµµένα την Μελέτη του θέµατος, το 
Πρακτικό Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων του Νοµού Θεσπρωτίας, το 
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Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της µελέτης και την Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. 
Θεσπρωτίας Κύρωσης Αναδασµού και εισηγείται την παραλαβή και την έγκριση της 
µελέτης του θέµατος. Ειδικότερα στην ανωτέρω εισήγηση υποβάλλονται:  

Α) το από 28/06/2012 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της επιτροπή παραλαβής της 
µελέτης του αναδασµού του αγροκτήµατος Ξηρολόφου, νοµού Θεσπρωτίας έτους 2010, 
που συγκροτήθηκε µε την µε αριθ. 56122/1118/25-6-2012 Απόφαση του κ. 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη την από αριθ. πρωτ. 
2515/4-7-2005 σύµβαση που υπογράφηκε από τον Νοµάρχη Θεσπρωτίας κ. Ηλία Λιάκο 
και τον µελετητή κ. Κοτσώνη Κωνσταντίνο, και ύστερα από έλεγχο των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν για κάθε φάση, την εποχή προ της κύρωσης και κατά την 22-06-2012, στη 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Θεσπρωτίας από τον ανάδοχο µελετητή του 
αναδασµού κ. Κοτσώνη Κωνσταντίνο, προέβη στην οριστική παραλαβή των παρακάτω 
στοιχείων µε τα σχετικά συνηµµένα: Α.ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 1 
«Στοιχεία Πεδίου», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2 «∆ιοικητικές ενέργειες», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 3 
«Τριγωνισµός», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 4 «Πίνακες»)  Β.ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
1 «Στοιχεία Πεδίου», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2 «∆ιοικητικές ενέργειες», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 3 
«Υπολογισµοί», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 4 «Πίνακες» και Γ. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ.  

Β) Απόσπασµα από το Πρακτικό 6/09-07-2012 (Θέµα 8ο ) του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε το οποίο οµόφωνα γνωµοδοτεί 
υπέρ της έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της µελέτης: Αναδασµοί  
αρδευτικού έργου  Παραµυθιάς  Ν. Θεσπρωτίας (Αγρόκτηµα  Ξηρολόφου) και  

Γ) την αριθµ. πρωτ. 3544/18-05-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(Α∆Α:Β49Τ7Λ9-Γ9Κ), µε την οποία κυρώθηκε το νέο κτηµατολογικό καθεστώς που 
διαµορφώθηκε µε τον Υποχρεωτικό Αναδασµό έτους 2010 στην κτηµατική περιφέρεια 
Ξηρολόφου ∆ήµου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας, όπως αυτό απεικονίζεται στους 
συνταχθέντες, από την Επιτροπή Αναδασµού, Κτηµατολογικούς Πίνακες και ∆ιαγράµµατα 
της ανωτέρω περιοχής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 19/799/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη µελέτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και την οριστική παραλαβή αυτής: «Αναδασµοί 
αρδευτικού έργου Παραµυθιάς Ν. Θεσπρωτίας (Αγρόκτηµα Ξηρολόφου)» αναδόχου µελετητή 
Κωνσταντίνου Κοτσώνη, βάσει του από 28/06/2012 συνταχθέντος από την αρµόδια 
Επιτροπή, Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της µελέτης, του αριθµ. 6/09-07-2012 (Θέµα 
8ο) Πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το 
οποίο γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
της µελέτης και της αριθµ. πρωτ. 3544/18-05-2012 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, περί Κύρωσης του Αναδασµού αγροκτήµατος Ξηρολόφου. 
.................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 και οριστική παραλαβή της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναδασµοί 
αρδευτικού έργου Ρίζιανης - Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχου µελετητή 
Γεωργίου Θεοδώρου. 
 

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. 716/77 «Περί µητρώου µελετητών και εκπονήσεως µελετών», το N. 
3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», το Π.∆. 194/15-3-79 «Περί 
εκτελέσεως άρθρων 11 και επόµενα του Ν.716/77», όπως ισχύει σήµερα, τον Ν. 1418/84 
άρθρο 6 παραγρ. 7, όπως αντικαταστάθηκε µε την παραγρ. 2 του  άρθρου 2 του 
Ν.2229/94 και συµπληρώθηκε µε την παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2308/95, όπως 
συµπληρώθηκε µεταγενέστερα µε τον Ν.2576/98 «για την βελτίωση των διαδικασιών 
αναθέσεως των ∆ηµόσιων Έργων και άλλες διατάξεις», το ν.3263/2004 «Μειοδοτικό 
σύστηµα κλπ.», το Ν.∆. 1418/84 καθώς και µε το εκτελεστικό αυτού Π.∆. 609/85 «περί 
δηµοσίων έργων και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 61796/1232/10-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 61801/2366/10-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζονται συνηµµένα την Μελέτη του θέµατος, το 
Πρακτικό Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων του Νοµού Θεσπρωτίας, το 
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Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της µελέτης και την Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π. 
Ε. Θεσπρωτίας Κύρωσης Αναδασµού και εισηγείται την παραλαβή και την έγκριση της 
µελέτης του θέµατος. Ειδικότερα στην ανωτέρω εισήγηση υποβάλλονται:  

Α) το από 28/06/2012 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της επιτροπή παραλαβής της  
µελέτης του έργου «Αναδασµοί Αρδευτικού έργου Ρίζιανης-Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας», 
που συγκροτήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ.55572/1080/25-06-2012 απόφαση του 
∆ιευθυντή Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Η Επιτροπή, έχοντας 
υπόψη την µε αρ.Πρωτ.2513/04-07-2005 σύµβαση µελέτης και την µε αρ.Πρωτ.3997/21-
09-2006 σύµβαση εκχώρησης µελέτης που υπογράφηκε από την Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας και τον µελετητή Θεοδώρου Γεώργιο, και ύστερα από έλεγχο 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν για κάθε φάση, την εποχή προ της κύρωσης και κατά 
την 21-06-2012 στο Τµήµα Μελετών της Π.Ε. Θεσπρωτίας από τον ανάδοχο µελετητή 
Θεοδώρου Γεώργιο, προέβη στην οριστική παραλαβή των παρακάτω στοιχείων µε τα 
σχετικά συνηµµένα: Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ    «∆ιοικητικές 
ενέργειες», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2 «Τριγωνισµός», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 3  «Πίνακες – 
∆ιαγράµµατα έως την εντολή τεµαχισµού»), Β. ΦΑΚΕΛΟΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ   
1 «∆ιοικητικές ενέργειες», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 2 «Πίνακες –διαγράµµατα έως την 
οριστικοποίηση του Ν.Κ.Κ.», ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣΝ 3 «Πίνακες – ∆ιαγράµµατα  Ν.Κ.Κ.») και Γ. 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Β) Απόσπασµα από το Πρακτικό 6/09-07-2012 (Θέµα 9ο ) του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµ. Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε το οποίο οµόφωνα γνωµοδοτεί 
υπέρ της έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της µελέτης: Αναδασµοί  
αρδευτικού έργου  Ρίζιανης - Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας και  

Γ) την αριθµ. πρωτ. 4608/27-06-2012 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(Α∆Α: Β4ΛΜ7Λ9-ΚΨ8), µε την οποία κυρώθηκε το νέο κτηµατολογικό καθεστώς που 
διαµορφώθηκε µε τον Υποχρεωτικό Αναδασµό έτους 2012 στην κτηµατική περιφέρεια 
Ρίζιανης-Κορύτιανης ∆ήµου Ηγουµενίτσας Ν. Θεσπρωτίας, όπως αυτό απεικονίζεται 
στους συνταχθέντες, από την Επιτροπή Αναδασµού, Κτηµατολογικούς Πίνακες και 
∆ιαγράµµατα της ανωτέρω περιοχής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 19/800/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη µελέτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και την οριστική παραλαβή αυτής: «Αναδασµοί 
αρδευτικού έργου Ρίζιανης - Κορύτιανης Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχου µελετητή Γεωργίου 
Θεοδώρου, βάσει του από 28/06/2012 συνταχθέντος από την αρµόδια Επιτροπή, 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της µελέτης, του αριθµ. 6/09-07-2012 (Θέµα 9ο) 
Πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το 
οποίο γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 
της µελέτης και της αριθµ. πρωτ. 4608/27-06-2012 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, περί Κύρωσης του Αναδασµού αγροκτηµάτων Ρίζιανης - Κορύτιανης. 
.................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στη 
Θεσσαλονίκη, την 20-07-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε συνάντηση εργασίας για 
το έργο INNOVOIL, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IV. 

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 Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 61853/2355/11-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 61886/2368/11-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών για τη µετάβαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στη Θεσσαλονίκη στις 20-07-
2012 προκειµένου να παραβρεθεί σε  συνάντηση εργασίας, µετά από πρόσκληση για 
Technical meeting ETCP «Greece-Italy 2007-2013», για το έργο INNOVOIL, στα 
γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του 
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/801/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη µετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στη 
Θεσσαλονίκη, στις 20-07-2012, προκειµένου να παραβρεθεί σε συνάντηση εργασίας, µετά 
από πρόσκληση για Technical meeting ETCP «Greece-Italy 2007-2013», για το έργο 
INNOVOIL, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG, καθώς και τη συνολική σχετική δαπάνη ποσού περίπου € 230,00, που αφορά: 
καύσιµα αυτοκινήτου ποσού 100,00 € και διόδια ποσού 30,00 € (η προκαλούµενη δαπάνη θα 
βαρύνει τον Φορέα 072 και ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας) και έξοδα κίνησης ποσού 100,00 € (η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον 
Φορέα 072 και ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 δαπάνης για την ανανέωση του συµβολαίου συντήρησης και υποστήριξης 
του προγράµµατος «eCM - Προκοστολόγηση» µελετών για Η/Υ της εταιρείας ACE 
HELLAS, για τις ανάγκες του συνόλου των αδειών χρήσης που λειτουργούν στη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. 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 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. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 61701/6028/10-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 61910/2369/11-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 1.349,31 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση του ετήσιου 
συµβολαίου συντήρησης και υποστήριξη του προγράµµατος «eCM - Προκοστολόγηση» 
µελετών για Η/Υ της εταιρείας ACE HELLAS, για το σύνολο των αδειών χρήσης που 
λειτουργούν στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην εισήγηση, προσφορά. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/802/12-07-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη € 1.349,31 µε ΦΠΑ, για την ανανέωση του ετήσιου συµβολαίου 
συντήρησης και υποστήριξη (περίοδος από 1/1/2012 έως 31/12/2012) του προγράµµατος 
«eCM - Προκοστολόγηση» µελετών για Η/Υ, της εταιρείας ACE HELLAS, για το σύνολο των 
αδειών χρήσης που λειτουργούν στη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1723 προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για υλικές ζηµιές 
Ι.Χ. αυτοκινήτου.    

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 Εκτελεστικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 59480/412/04-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 61912/2370/11-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην αναφέρονται τα 
εξής: «Σας διαβιβάζουµε λόγω αρµοδιότητος τη σχετική αίτηση µε τα συνηµµένα τιµολόγια 
καθώς και το έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και παρακαλούµε να αποφασίσετε για τον 
εξώδικο συµβιβασµό ποσού  711,26 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 176 παρ. ιβ του Νόµου 
4071/2012, όπως προκύπτει από τα ως άνω  συνηµµένα παραστατικά αποκατάστασης ζηµιών, 
συµβιβασµός ο οποίος είναι επωφελής για την Περιφέρεια Ηπείρου.».  

Στην από 10-10-2011 αίτηση του Βούλγαρη Ιωάννη του Γεωργίου αναφέρεται ότι: « …. Την 14 
Ιουλίου και περί ώρα 21 30 µε το υπ’ αριθµό ΑΧΙ 8883 ΙΧΕ αυτοκίνητό µου, που οδηγούσα εγώ 
ο ίδιος o Βούλγαρης Ιωάννης του Γεωργίου, µε συνεπιβάτη τον κ Ευάγγελο Σκανδάλη του 
Σταύρου από Πλαίσια Ιωαννίνων, στο 14ο χιλιόµετρο της  επαρχιακής οδού Ιωαννίνων – 
Καλεντζίου µε κατεύθυνση από Γιάννενα προς Καλέντζι, και ενώ οδηγούσα κανονικά και χωρίς 
να υπάρχει καµία προειδοποιητική σήµανση στο συγκεκριµένο µέρος, έπεσα σε λακκούβα που 
ήταν στο µέσον και  δεξιότερα στο ρεύµα κυκλοφορίας µου µε αποτέλεσµα την καθολική 
καταστροφή και των δύο δεξιών ελαστικών, που ήταν ολοκαίνουργα.( δέκα (10) ηµερών 
περίπου). Αναγκάσθηκα λόγω ακινησίας του οχήµατος να καλέσω οδική βοήθεια και την 
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τροχαία της περιοχής Κατσικάς προκειµένου να καταγράψει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα το 
συµβάν….. αντικατέστησα τα δύο (2) δεξιά ελαστικά µε καινούργια χωρίς ακόµα να γνωρίζω 
τυχόν περαιτέρω  βλάβες στο σύστηµα ανάρτησης του αυτοκινήτου. Το κόστος των δύο 
ελαστικών ανήλθε στα διακόσια εξήντα (260) Euro. Σε τεχνικό έλεγχο σχετικά µε την οδική 
συµπεριφορά στο σύστηµα ανάρτησης και διεύθυνσης µετά το παραπάνω συµβάν 
παρατηρήθηκε στρέβλωση στα µπροστινά αµορτισέρ οπου και τα αντικατέστησα ….. Κόστος 
ανταλλακτικών ανάρτησης /στήριξης  + Κόστος εργασίας  (451,26) Euro … Συνολικό κόστος 
πρόκλησης  βλάβης από το συγκεκριµένο συµβάν : 711,26 Euro. .. Παρακαλείσθε στα πλαίσια 
του ισχύοντος νόµου να µε αποζηµιώσετε για οποιαδήποτε ζηµιά προκλήθηκε στο όχηµά µου 
υπαιτιότητας της αρµόδιας υπηρεσίας συντήρησης του συγκεκριµένου οδικού δικτύου. Η νοµική 
βάση των εν λόγω αιτηµάτων αποζηµίωσης εντοπίζεται στις διατάξεις περί Αστικής Ευθύνης 
των οργάνων του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ (άρθρα 105 και 106 Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού 
Κώδικα), στις οικείες διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π∆ 410/95, άρθρο 24) και 
του Ν. 3155/1955 (περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών), στις γενικές αρχές του διοικητικού 
δικαίου, όπως είναι η αρχή της χρηστής διοίκησης.». 

Στο αριθµ. πρωτ. 38585/3825/22-05-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, προς τη Νοµική Υπηρεσία Π.Ε. Ιωαννίνων, µε θέµα «Εξωδικαστική ρύθµιση για 
τροχαίο συµβάν υλικών ζηµιών», αναφέρονται τα εξής: «Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό 
έγγραφο, σας ενηµερώνουµε ότι  στο σηµείο του συµβάντος εκτελούνται σήµερα εργασίες στα 
πλαίσια της εργολαβίας «Βελτίωση- ασφαλτόστρωση 2ης επαρχιακής οδού από κόµβο 
Ελληνικού έως Καλέντζι» και το υπάρχον οδόστρωµα παρουσιάζει εκτεταµένες φθορές εξαιτίας 
των έργων. Πάντως στο τµήµα αυτό της 2ης επαρχιακής οδού µετά το Ελληνικό προς Καλέντζι, 
τον Ιούλιο του 2011, οπότε και έγινε το ατύχηµα, υπήρχαν φθορές στο οδόστρωµα.». 

Επιπλέον στην ανωτέρω εισήγηση του Εκτελεστικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, 
επισυνάπτονται το ∆ελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήµατος του Α.Τ. Κατσικά, Υπεύθυνη ∆ήλωση 
Ατυχήµατος κα τα σχετικά παραστατικά (τιµολόγια) αποκατάστασης ζηµιών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/803/12-07-2012) 

Εγκρίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. ιβ του Νόµου 4071/2012, τον εξώδικο 
συµβιβασµό µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), και του 
Βούλγαρη Ιωάννη του Γεωργίου, ο οποίος είναι επωφελής για την Περιφέρεια Ηπείρου, για την 
καταβολή σ’ αυτόν ποσού € 711,26 ως αποζηµίωση για τις υλικές ζηµιές που υπέστη το υπ’ αριθµό 
ΑΧΙ 8883 ΙΧΕ αυτοκίνητό του, την 14-07-2011, στο 14ο χιλιόµετρο της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων 
– Καλεντζίου, εξαιτίας φθορών του οδοστρώµατος, όπως προκύπτει από τα συνηµµένα στην 
αριθµ. πρωτ. 59480/412/04-07-2012 εισήγηση του Εκτελεστικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, 
παραστατικά αποκατάστασης ζηµιών (ανωτέρω υπό στ. 6), σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072, ΚΑΕ 0892 του προϋπολογισµού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων).  
.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 
δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-
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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Απόφαση επί της από 14-05-2012 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία 
«Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-
04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου», 
προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. πρωτ. 62145/437/11-07-2012 
γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας 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)} 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 αριθ. 2551/30-06-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε την οποία εντάχθηκε το έργο του θέµατος, µε κωδικό ΟΠΣ 346584 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013» 

7. Την αριθµ. 8/244/14-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία Α) καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 17619/1845/08-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 21375/2238/07-03-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει του αρ. πρωτ. 202/23-02-2012 έγγραφου της  
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη 
γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και Β) εγκρίθηκε η την δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 48300/1844/31-05-2012 στον φάκελο 9/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένα: Πρακτικό 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, Πρακτικό τοιχοκόλλησης της Ανακοίνωσης Πρακτικού, Γνωµοδοτική 
έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης, Αντίγραφο της ένστασης της «Γεώργιος 
Ντάτσης & ΣΙΑ Ε.Ε.», Αντίγραφο της πρόσκλησης για τη διαδικασία της κλήρωσης µεταξύ ίσων 
προσφορών, Αντίγραφο του Πρακτικού της κλήρωσης µεταξύ ίσων προσφορών, Αντίγραφο της 
Εξώδικης πρόσκλησης – δήλωσης και διαµαρτυρίας του κ. Τζοβάρα Βασιλείου και Αντίγραφο του 
από 25-05-2012 εγγράφου του κ. Τζοβάρα Βασιλείου. 

Ειδικότερα, στην ανωτέρω εισήγηση αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« …. Σας στέλνουµε συνηµµένα Γνωµοδοτική Έκθεση επί της ένστασης της «Γεώργιος Ντάτσης 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Πρακτικού  της Επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου  του 
έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου» καθώς και το 
πρακτικό της Επιτροπής και σας παρακαλούµε για την εκδίκαση της ως άνω ένστασης και 
έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

Σχετικά σας γνωρίζουµε ότι στον  Πίνακας Κατάταξης κατά σειρά µειοδοσίας των παραδεκτών 
προσφορών, ο οποίος είναι συνηµµένος στο Πρακτικό της Επιτροπής, οι διαγωνιζόµενοι 
«ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ» έχουν την ίδια 
προσφορά µε ποσοστό έκπτωσης «61,31%» και είναι πρώτοι.  

Για το λόγο αυτό η ∆/νση Τεχνικών έργων όρισε ως ηµεροµηνία κλήρωσης την 24 Μαΐου 2012, 
(όπως προβλέπει η Νοµοθεσία), ώστε να οριστικοποιηθεί ο Πίνακας Κατάταξης κατά σειρά 
µειοδοσίας παραδεκτών προσφορών, καλώντας - εφόσον επιθυµούν να παραστούν -  και τους 
ενδιαφερόµενους διαγωνιζόµενους.  

Η πρόσκληση µε αρ. πρωτ. οικ. 45336/4477/23-05-2012 της Υπηρεσίας µας ανακοινώθηκε 
(τηλεφωνικά και µε Fax) στους ενδιαφερόµενους και στα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 
Στη διαδικασία κλήρωσης παρόντες ήταν η Αν. Προϊσταµένη ∆.Τ.Ε./Π.Η., κα Ξενάκη Ελένη, τα 
µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ.κ. Τσέτσου Μαρία και Κεροµύτη Αγνή, η κα Μπάγια – 
Ντέτσικα Λαµπρινή και ανεπίσηµα ο κ. Κουγκουλης που δήλωσε απεσταλµένος του κ. 
Βασίλειου Τζοβάρα  ο οποίος αδυνατούσε να παραστεί λόγω ειληµµένων υποχρεώσεων.  
Κληρώθηκε η διαγωνιζόµενη «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ», οπότε ο Πίνακας 
Κατάταξης των διαγωνιζοµένων οριστικοποιείται ως εξής: 1ος «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑΓΙΑ – 
ΝΤΕΤΣΙΚΑ», 2ος «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και κατά τα λοιπά ως είχε.   Συντάχθηκε το 
σχετικό Πρακτικό κλήρωσης και υπογράφτηκε από τους παρόντες εκτός του κ. Κούγκουλη, ο 
οποίος αποχώρησε αµέσως µετά την κλήρωση.». 

9. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας του 
έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), 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, δεν ανέδειξε µειοδότη, επειδή οι διαγωνιζόµενες εργοληπτικές επιχειρήσεις «ΤΖΟΒΑΡΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» και «ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε∆Ε» « …… κατέθεσαν οικονοµικές 
προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα (61,31%) και για το λόγο αυτό για την ανάδειξη τελικού 
µειοδότη θα διενεργηθεί κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των εργ. επ. 
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές». 

10. Την από 14-05-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης 
& Σία Ο.Ε.», κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 
ανοιχτής δηµοπρασίας (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 
έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει σ’ αυτή, ζητά την 
ακύρωση της προσφοράς των εργοληπτικών επιχειρήσεων 1) ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, 
διότι, στην υπεύθυνη δήλωση που έχει προσκοµίσει περί ασφάλισης των στελεχών του πτυχίου στο 
ΤΣΜΕ∆Ε, δεν γίνεται ονοµαστική αναφορά των προσώπων αυτών, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης, 2) ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, διότι, η εγγυητική επιστολή που έχει 
προσκοµίσει, απευθύνεται προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου και όχι στον 
φορέα που ορίζουν οι παράγραφοι 1.1, 1.2 και 1.3 της διακήρυξης, δηλαδή στην Περιφέρεια 
Ηπείρου και 3) «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» διότι, στην υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί το 
ακριβές αντίγραφο των µη πρωτότυπων υποβληθέντων δικαιολογητικών µε ένα προς ένα αναφορά 
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αυτών, δεν αναγράφονται δύο από τα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στον φάκελο του 
διαγωνιζοµένου, ενώ γίνεται αναφορά σε άλλα δυο που δεν βρίσκονται στο φάκελο. Επίσης ζητά 
την ανάδειξη της ενιστάµενης ως µειοδότη του έργου του θέµατος, διότι η προσφορά της είναι 
έγκυρη, νόµιµη και παραδεκτή. 

11. Την από 18-05-2012 (µε αριθµ. πρωτ. 42324/4138) Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού 
του έργου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-
05-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), σύµφωνα µε την οποία, κρίνοντας εξεταστέα την εµπροθέσµως 
υποβληθείσα ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία 
Ο.Ε.» (ανάρτηση πρακτικού 09-05-12, προθεσµία έως και  14-05-12), για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή ως κατωτέρω, και επειδή τα όσα υποστηρίζει µε την ένστασή του ο 
ενιστάµενος είναι αβάσιµα. εισηγείται να απορριφθεί η ένσταση και να παραµείνει η σειρά 
µειοδοσίας όπως διαµορφώθηκε σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής. 

Ειδικότερα, στην ανωτέρω Γνωµοδότηση αναφέρονται επί λέξει τα εξής:  

«…. 1) Αναφορικά µε την περίπτωση της  ΜΠΑΓΙΑ-ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 
Σύµφωνα µε το άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης, στην υπεύθυνη δήλωση περί ασφάλισης των 
στελεχών του πτυχίου στο ΤΣΜΕ∆Ε ο συµµετέχων οφείλει, µεταξύ άλλων, να αναφέρει «τα 
πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε». Η παράλειψη της διαγωνιζόµενης, σύµφωνα µε τον ενιστάµενο, 
εντοπίζεται στο ότι δηλώνει µεν ότι «το πρόσωπο που στελεχώνει το πτυχίο της επιχείρησης είναι 
ασφαλισµένο στο ΤΣΜΕ∆Ε», χωρίς όµως ονοµαστική αναφορά στο πρόσωπο αυτό. 

Επιχειρώντας µία λογική ερµηνεία του επικαλούµενου άρθρου της διακήρυξης, κρίνουµε 
ότι, η ονοµαστική αναγραφή των στελεχών του πτυχίου απαιτείται, προφανώς, όταν πρόκειται για 
εργοληπτική επιχείρηση µε περισσότερα του ενός πρόσωπα, ώστε να γνωρίζει η επιτροπή ποιά από 
αυτά έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε και ποιά όχι.  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω εργοληπτική επιχείρηση είναι ατοµική, όπως 
προκύπτει εύκολα και από την επωνυµία της αλλά και από το αντίγραφο πτυχίου που περιέχεται 
στο φάκελο δικαιολογητικών, καµία σύγχυση δεν προκύπτει ως προς το ποιό είναι το πρόσωπο που 
το στελεχώνει - πρόκειται προφανέστατα για την ίδια.  

Ως εκ τούτου θεωρούµε ότι η επιτροπή εκτίµησε και αξιολόγησε ορθά το περιεχόµενο της 
εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, κάνοντας δεκτή την προσφορά της Μπάγια-Ντέτσικα Λαµπρινής.   
2) Αναφορικά µε την περίπτωση του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΟΒΑΡΑ 
Πράγµατι η εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου µε αριθµό 010/911698 
που προσκοµίστηκε από τον διαγωνιζόµενο απευθύνεται στην Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ηπείρου κι όχι στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως ορίζει η παρ. 15.1 της διακήρυξης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας, όχι µόνο ανήκει φυσικά στην Περιφέρεια, αλλά 
σχετίζεται άµεσα κι έχει ενεργό ρόλο στις διαδικασίες που αφορούν τις δηµοπρασίες που 
προκηρύσσονται από αυτή.  

Εξάλλου, προσεγγίζοντας το ζήτηµα από µία άλλη σκοπιά, η υποχρέωση κατάθεσης 
εγγύησης συµµετοχής σε δηµοπρασία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης εκ µέρους αυτού που υποβάλλει την προσφορά, για την περίπτωση που ανακηρυχθεί 
ανάδοχος, να προσέλθει εντός της νόµιµης προθεσµίας για να υπογράψει τη σύµβαση και να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου.  

Από αυτή λοιπόν την άποψη, κανένα ζήτηµα δεν προκύπτει επί της ουσίας, αφού ο ρόλος 
και η χρησιµότητα της εγγυητικής επιστολής δεν διαφοροποιείται, είτε αυτή απευθύνεται στην 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε γενικότερα στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Συνεπώς η επιτροπή θεωρεί ότι ορθώς έγινε δεκτή η εν λόγω εγγυητική επιστολή. 
3) Αναφορικά µε την περίπτωση της «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» 
Μετά από προσεκτική εξέταση των δικαιολογητικών που περιλαµβάνονται ονοµαστικά στη λίστα 
της υπεύθυνης δήλωσης περί ακριβών αντιγράφων, η επιτροπή διαπιστώνει ότι οι βεβαιώσεις 
ΤΠΕ∆Ε και ΤΣΜΕ∆Ε καταγράφονται µεν στη λίστα, όµως εκ παραδροµής έχει γίνει λάθος στους 
αριθµούς πρωτοκόλλου που φέρουν. Συνεπώς, κι εφόσον στη διακήρυξη ορίζεται ότι η αναφορά 
των αντιγράφων είναι υποχρεωτική «επί ποινή απαραδέκτου», η επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη 
την αξίωση του ενιστάµενου.  
Με µια πιο προσεκτική όµως ανάγνωση του σχετικού άρθρου 23.2.3 διαπιστώνουµε ότι το άρθρο 
αναφέρεται σε «όλα τα µη επικυρωµένα αντίγραφα που υποβάλλονται στο φάκελο 
δικαιολογητικών». Από την εξέταση των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών ΤΠΕ∆Ε και 
ΤΣΜΕ∆Ε διαπιστώνουµε ότι έχουν και τα δύο νόµιµα επικυρωθεί από το ΚΕΠ, εποµένως δεν 
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προκύπτει αµφιβολία ως προς την εγκυρότητά τους, παρότι δεν αναγράφονται στην υπεύθυνη 
δήλωση.….». 
……………………………………………………………………………………………….. 

12. Το από 24-05-2012 Πρακτικό Κλήρωσης που διενήργησε η ∆.Τ.Ε./Π.Η. (υποβλήθηκε µε το 
ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), ώστε να οριστικοποιηθεί ο 
Πίνακας Κατάταξης κατά σειρά µειοδοσίας παραδεκτών προσφορών στο διαγωνισµό του έργου του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, µεταξύ των προσφορών των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
«ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» και «ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε∆Ε» που ταυτίζονταν 
απόλυτα, κληρώθηκε η διαγωνιζόµενη «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ», οπότε ο Πίνακας 
Κατάταξης των διαγωνιζοµένων οριστικοποιήθηκε ως εξής: 1ος «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑΓΙΑ – 
ΝΤΕΤΣΙΚΑ», 2ος «ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» και κατά τα λοιπά ως είχε. 

13. Την από 25-05-2012 Εξώδικη πρόσκληση – δήλωση και διαµαρτυρία του Βασιλείου Τζοβάρα 
(υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η., 
κοινοποιήθηκε δε και στη Γραµµατεία της Ο.Ε. και έλαβε αριθµ. πρωτ. 46411/1771/25-05-2012), 
κατά της ∆.Τ.Ε. Περιφ. Ηπείρου και της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος. Στην ως άνω Εξώδικη πρόσκληση – δήλωση, ο κ. Τζοβάρας Βασίλειος αναφέρει ότι δεν 
ενηµερώθηκε για την ανακοίνωση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µε αποτέλεσµα την 
απώλεια της πενθήµερης προθεσµίας για υποβολή ένστασης, ενώ επιπλέον µε έγγραφό του 
(συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.) εκφράζει 
τον προβληµατισµό του σχετικά µε την ακολουθούµενη διαδικασία.  

14. Την αριθµ. 16/612/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία αναβλήθηκε η 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 14-05-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε 
την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας του θέµατος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της 
υπόθεσης {όπως υποβλήθηκε µε την αρ. πρωτ. 70287/7098/29-05-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα (Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, Πρακτικό 
τοιχοκόλλησης της Ανακοίνωσης Πρακτικού, Γνωµοδοτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί 
της ένστασης Αντίγραφο της ένστασης, Αντίγραφο της πρόσκλησης για τη διαδικασία της 
κλήρωσης, Αντίγραφο του Πρακτικού της κλήρωσης, Αντίγραφο της Εξώδικης πρόσκλησης – 
δήλωσης και διαµαρτυρίας και Αντίγραφο του από 25-05-2012 σχετικού εγγράφου)} στη Νοµική 
Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε 
να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση και την Εξώδικη 
πρόσκληση – δήλωση και διαµαρτυρία, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη 
άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

15. Την αριθµ. πρωτ. 62145/437/11-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας 
Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
62156/2376/11-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται επί 
λέξει τα εξής: 

«…. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Σύµφωνα µε την από 18-01-2012 διακήρυξη ανοικτής δηµοπρασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Εργων Περιφέρειας Ηπείρου στις 17-04-2012 πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία 
διαγωνισµού ανάδειξης µειοδότη για το έργο << Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσης Τ.∆ Θεριακησίου >>.  Στο διαγωνισµό  συµµετείχαν (27)  διαγωνιζόµενοι και 
σύµφωνα µε το από 17-04-2012 πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
προσωρινός µειοδότης ( µετά από διαδικασία κληρώσεως ) ανεδείχθη  η εργολήπτρια 
επιχείρηση µε την επωνυµία << ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΑΓΙΑ - ΝΤΕΤΣΙΚΑ >>  µε ποσοστό 
έκπτωσης 61,31%, 
Κατά του ως άνω πρακτικού άσκησε την 14-5-2012  ένσταση η εργοληπτική επιχείρηση << 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ κ ΣΙΑ   Ε.Ε >> παραπονούµενη  ότι : 1) η συµµετέχουσα στο 
διαγωνισµό επιχείρηση µε την επωνυµία <<ΜΠΑΓΙΑ ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ>> στην 
υπεύθυνη δήλωση που προσκόµισε για την ασφάλιση των στελεχών του πτυχίου στο 
ΤΣΜΕ∆Ε, δεν αναφέρεται  ονοµαστικά στα πρόσωπα αυτά, όπως προβλέπεται από το άρθρο 
23.2.2.β της διακήρυξης, 2) η συµµετέχουσα επιχείρηση µε την επωνυµία << ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΖΟΒΑΡΑΣ >> την εγγυητική επιστολή που προσκόµισε   την απηύθυνε προς την 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου και όχι στον φορέα που ορίζουν οι παρ. 
1,1  1,2 και 1.3 της διακήρυξης, δηλαδή στην Περιφέρεια Ηπείρου και 3) η συµµετέχουσα 
στο διαγωνισµό επιχείρηση µε την επωνυµία << ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ κ ΣΙΑ ΕΕ >> στην 
υπεύθυνη δήλωση της που πιστοποιεί το ακριβές αντίγραφο των µη πρωτοτύπων 
δικαιολογητικών που υπέβαλε δεν αναγράφονται δύο από τα δικαιολογητικά που 
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περιλαµβάνονται στο φάκελο, ενώ γίνεται αναφορά σε άλλα δύο που δεν βρίσκονται στο 
φάκελο.  
Επί της ανωτέρω ένστασης  η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού εξέδωσε την από 18-5-2012 
γνωµοδότηση της, αναφέροντας στο περιεχόµενο της τους ειδικότερους λόγους  για τους 
οποίους  προτείνει  προς την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή την απόρριψη της. 
Στη συνέχεια επελήφθη του θέµατος η Οικονοµική Επιτροπή, η οποία πριν αποφασίσει 
ζήτησε από τη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου να εκφράσει την άποψη της επί 
των προβαλλόµενων µε την προαναφερόµενη   ένσταση θεµάτων.    

Μετά από αυτά και αφού λάβαµε  υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία του φακέλου 
   Η  ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  
Στο  άρθρο 4.2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι : η προισταµένη αρχή αποφασίζει και εγκρίνει η 
ακυρώνει συνολικά η µερικά το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 27 
του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε ) Αν µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές 
προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την προισταµένη Αρχή, κατόπιν 
προσκλήσεως των Εργ Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες  προσφορές ( οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται  στη 
διαδικασία ) µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.  
Σύµφωνα δε µε τη παρ.3 του άρθρου 27 του ν.3669/2008 η προισταµένη αρχή µπορεί µε 
αιτιολογηµένη απόφαση της , αν διαπιστώσει  ότι εµφιλοχώρησαν λάθη η παραλείψεις  κατά τη 
διαδικασία του διαγωνισµού, να ακυρώσει µερικά τη διαδικασία της δηµοπρασίας να αναµορφώσει το 
αποτέλεσµα της η να διατάξει την επανάληψη της από το σηµείο που συντελέστηκε το λάθος η η 
παράλειψη ( ΣτΕ 2094/1990, 2854/1997 ).  
Λάθος κατά την έννοια της παραπάνω διάταξης συνιστά και η διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης µεταξύ 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό επιχειρήσεων που οι οικονοµικές προσφορές ταυτίζονται απολύτως 
πριν την εκδίκαση των ενστάσεων που έχουν κατατεθεί εναντίον τους, καθώς εκτός της ευθείας 
παραβίασης του άρθρου ( 4.2 ) της διακήρυξης, η εξέταση της ένστασης σε µεταγενέστερο της 
κληρώσεως στάδιο µπορεί να επηρεάσει τη κρίση του οργάνου ως προς τη νοµιµότητα της 
συµµετοχής του αποκλεισθέντος δια της κληρώσεως και γενικότερα να θέσει σε αµφισβήτηση τη 
συνέχεια του διαγωνισµού.    
Περαιτέρω, από το συνδυασµό των άρθρων 22 και 26  του Ν.3669/2008  που αναφέρονται στη 
διαδικασία κατάθεσης των προσφορών, δικαιολογητικών κλπ και στη διαδικασία επιλογής του 
αναδόχου συνάγεται ότι,  για τη νόµιµη υποβολή προσφοράς από τους συµµετέχοντες  στο 
διαγωνισµό θα πρέπει να τηρούνται  οι τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόµο για τη 
συνδροµή των οποίων αποφασίζει µετά από έλεγχο η αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού.  
Σύµφωνα δε µε τη διακήρυξη  ( άρθρο 23.2.2 περ.β ) για τη περίπτωση (3) πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης η του ελληνικού κράτους, περί του εάν 
έχουν εκπληρωθεί υποχρεώσεις της Εργ. Επιχ. Όσον αφορά στη καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ………………… καθώς και για κάθε 
έργο που εκτελεί στην Ελλάδα. 
Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ η στα Νοµαρχιακά Μητρώα  και δεν κατέχουν 
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν ειδικά υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη δήλωση όπου θα 
αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε …………… ιι) τα πρόσωπα ονοµαστικά που 
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης  στο ΤΣΜΕ∆Ε . Τα αποδεικτικά  
ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει ……. ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική 
ενηµερότητα των ως άνω στελεχών  προς το ΤΣΜΕ∆Ε. 
Περαιτέρω στο άρθρο 23.2.3 της διακήρυξης ορίζεται ότι : Για αν θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ 
στοιχεία της παρ.23.2.2  πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ ………. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι 
Υπεύθυνες δηλώσεις σε πρωτότυπο  β) τα λοιπά δικαιολογητικά σε πρωτότυπο  η ( κατ επιλογή του 
διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα ( κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του 2690/1999 
όπως ισχύει ). Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων  αρκεί η υποβολή ( µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα 
στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης  
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου. 
Ακόµη στο άρθρο 15.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι  Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό  
κατατίθενται εγγυητικές επιστολές …………… Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε  στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής , είτε στο κύριο του έργου. 
Σύµφωνα δε µε το άρθρο ( 24 ) ο φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού 
όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 23. 

Τέλος, κατά τη γενική αρχή  του διοικητικού δικαίου της  χρηστής διοίκησης, επιβάλλεται τα 
διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρµοδιότητες τους σύµφωνα µε το αίσθηµα δικαίου που επικρατεί, 
ώστε κατά την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς 
δογµατικές ερµηνευτικές εκδοχές  και να επιδιώκεται η προσαρµογή των κανόνων δικαίου προς τις 
επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις, καθώς  και η αρχή της αναλογικότητας και της 
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προστατευόµενης  εµπιστοσύνης του διοικουµένου ( ∆ιοικητικό ∆ίκαιο Σπηλιωτόπουλου 5 έκδοση 
σελ 88). 
A.-       ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ    
Όπως, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
κάλεσε µε την µε αριθµ πρωτοκ 45336/4477/23-5-2012 πρόσκληση ( γνωστοποιήθηκε µε ΦΑΞ ) τις 
δύο εργοληπτικές επιχειρήσεις που ταυτίζονταν απόλυτα οι οικονοµικές τους προσφορές  (Βασίλειο 
Τζοβάρα, Λαµπρινή Μπάγια Ντέτσικα ) να είναι παρόντες  στη  δηµόσια κλήρωση που θα γίνονταν 
στις 24 – 5- 2012  για την ανάδειξη αναδόχου του επίµαχου έργου. Επίσης, προκύπτει ότι, µε την  
από 9-5-2012 Ανακοίνωση Γνωστοποίηση που εκδόθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού µετά τη διαδικασία εξέτασης των φακέλων προσφοράς των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό, το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας καταχωρήθηκε σε σχετικό πρακτικό και ανακοινώθηκε 
νοµίµως στους συµµετέχοντες η ολοκλήρωση της διαδικασίας του συγκεκριµένου σταδίου του 
διαγωνισµού και η έναρξη της  προθεσµίας  των πέντε (5) ηµερών για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ( 
άρθρο 25 Ν.3669/2008).   
Κατά του πρακτικού της  δηµοπρασίας κατατέθηκε  η µε αριθµ πρωτοκ 42324/4138/14-5-2012 
ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ κ ΣΙΑ ΕΕ >> - αναφερόµαστε 
αναλυτικώς παρακάτω-  ενώ  κοινοποιήθηκε στη ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Εργων  η από 25-5-2012 
εξώδικη πρόσκληση – δήλωση διαµαρτυρία του Βασιλείου Τζοβάρα, η οποία µε όσα αναφέρθηκαν 
παραπάνω προκύπτει παντελώς αβάσιµη.    
Εν όψει των ανωτέρω  και δεδοµένου ότι, η προαναφερθείσα δηµόσια κλήρωση έγινε πριν την 
εκδίκαση της ως άνω ένστασης διαπιστώνεται παραβίαση του άρθρου  (4.2 ) της διακήρυξης  µε 
συνέπεια την ακύρωση και επανάληψη αυτής µετά την έκδοση της απόφασης επί της ένστασης.     
Β.-     ΑΒΑΣΙΜΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ  
Ι.- Αναφορικά µε το σκέλος της ένστασης κατά της συµµετοχής της  εργοληπτικής  επιχείρησης µε 
την επωνυµία  <<ΜΠΑΓΙΑ ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ>>. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου  η εν λόγω  επιχείρηση προκειµένου να συµµετάσχει 
στον επίµαχο διαγωνισµό  µεταξύ των δικαιολογητικών που κατέθεσε περιελάµβανε την από 25-11-
2008 υπεύθυνη δήλωση στην οποία δήλωνε :  1)  η επιχείρηση µου δεν απασχολεί προσωπικό …… 
2) το πρόσωπο που στελεχώνει το πτυχίο της επιχείρησης είναι ασφαλισµένο στο ΤΣΜΕ∆Ε . 
Εχοντας το παραπάνω περιεχόµενο η υπό κρίση υπεύθυνη δήλωση, ορθώς κατά τη γνώµη µας έγινε 
δεκτή από την επιτροπή διαγωνισµού και ότι η µη αναγραφή του ονόµατος  του ενός και µοναδικού 
προσώπου που στελεχώνει το πτυχίο της ως άνω ατοµικής επιχείρησης δεν προκαλεί σύγχυση, ούτε 
ως προς την  ταυτότητα του εν λόγω προσώπου, ούτε ως προς  την ασφαλιστική του  κάλυψη  από   το 
ΤΣΜΕ∆Ε  στοιχείο κρίσιµο κατά την αληθή έννοια του άρθρου ( 23.2.2 παρ.β ) της διακήρυξης για τη  
συµµετοχή της επιχείρησης στο διαγωνισµό.   
2.-    Αναφορικά µε το σκέλος της ένστασης κατά της συµµετοχής της  εργοληπτικής  επιχείρησης µε 
την επωνυµία  << ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ >>. 
Για τη συµµετοχή της στον επίµαχο  διαγωνισµό η ως άνω επιχείρηση κατέθεσε την µε αριθµό 
010/911698 εγγυητική επιστολή, την οποία απευθύνει προς την Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας  Ηπείρου και όχι προς την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στο κύριο του έργου, δηλαδή, στη Περιφέρεια Ηπείρου όπως ορίζει το άρθρο 15. 1 
της διακήρυξης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή ανήκει στα όργανα της 
Περιφέρειας και µεταξύ των αρµοδιοτήτων  που έχει είναι η διεξαγωγή και η κατακύρωση κάθε 
µορφής δηµοπρασιών. Υπό την έννοια αυτή, όταν η εγγυητική επιστολή συµµετοχής  σε διαγωνισµό 
απευθύνεται στην οικονοµική επιτροπή κατά τη κοινή  λογική των πραγµάτων απευθύνεται και στον 
Οργανισµό  που ανήκει αυτή δηλαδή, στην   Περιφέρεια  που είναι ο κύριος του έργου.  
Στη προκειµένη περίπτωση ουδεµία αµφιβολία µπορεί να υπάρξει  ως προς τη ταυτότητα του έργου 
και του προσώπου  για το οποίο έχει εκδοθεί η ως άνω εγγυητική επιστολή ( βλ περιεχόµενο 
εγγυητικής επιστολής )  γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη εξασφάλιση του εγγυητικού της ρόλου. 
Εποµένως, πληροί τους όρους του νόµου και σωστά η Επιτροπή διαγωνισµού  την έκανε δεκτή.  
3.- Αναφορικά µε το σκέλος της ένστασης κατά της συµµετοχής της  εργοληπτικής  επιχείρησης µε 
την επωνυµία  << ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ κ ΣΙΑ ΕΕ >>. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου τα υποβαλλόµενα από την ως άνω 
επιχείρηση δικαιολογητικά ( αριθµ πρωτοκ 325/22-2-2012 Βεβαίωση ΤΣΜΕ∆Ε και αριθµ 
πρωτοκ 1750/15-3-2012 βεβαίωση ΤΠΕ∆Ε ) είναι νοµίµως επικυρωµένα από το ΚΕΠ  και 
εποµένως η εκ παραδροµής αναγραφή τους µε άλλους αριθµούς πρωτοκόλλου ως απλά 
αντίγραφα στην από 17-4-2012 υπεύθυνη δήλωση τους ουδεµία ασκεί επιρροή ως προς 
την εγκυρότητας τους. Ως εκ τούτου σωστά από την επιτροπή διαγωνισµού κρίθηκαν 
νόµιµα. 
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Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, η υπό κρίση ένσταση θα πρέπει να απορριφθεί ως 
αβάσιµη κατά τη γνώµη µας ως προς τα τρία σκέλη της, η δε διαδικασία του διαγωνισµού 
να συνεχισθεί από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το λάθος της διενέργειας της κλήρωσης 
πριν την εξέταση της ένστασης, δηλαδή, µε επανάληψη της δηµόσιας κλήρωσης κατά τα 
οριζόµενα στο νόµο, µεταξύ των επιχειρήσεων που ταυτίζονται απολύτως οι οικονοµικές 
τους προσφορές…..». 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/804/12-07-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 14-05-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης µε 
την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου», 
προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ και  

Την απορρίπτει ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 18-05-2012 (µε 
αριθµ. πρωτ. 42324/4138) Γνωµοδότηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου (ανωτέρω υπό 
στ. 11), καθώς και στην αριθµ. πρωτ. 62145/437/11-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου 
της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη (ανωτέρω υπό στ. 15), στην οποία αναφέρονται 
ειδικότερα: 

«….. Ι.- Αναφορικά µε το σκέλος της ένστασης κατά της συµµετοχής της  εργοληπτικής  επιχείρησης µε 
την επωνυµία  <<ΜΠΑΓΙΑ ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ>>. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου  η εν λόγω  επιχείρηση προκειµένου να συµµετάσχει στον 
επίµαχο διαγωνισµό  µεταξύ των δικαιολογητικών που κατέθεσε περιελάµβανε την από 25-11-2008 
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δήλωνε :  1)  η επιχείρηση µου δεν απασχολεί προσωπικό …… 2) το 
πρόσωπο που στελεχώνει το πτυχίο της επιχείρησης είναι ασφαλισµένο στο ΤΣΜΕ∆Ε . 
Εχοντας το παραπάνω περιεχόµενο η υπό κρίση υπεύθυνη δήλωση, ορθώς κατά τη γνώµη µας έγινε 
δεκτή από την επιτροπή διαγωνισµού και ότι η µη αναγραφή του ονόµατος  του ενός και µοναδικού 
προσώπου που στελεχώνει το πτυχίο της ως άνω ατοµικής επιχείρησης δεν προκαλεί σύγχυση, ούτε ως 
προς την  ταυτότητα του εν λόγω προσώπου, ούτε ως προς  την ασφαλιστική του  κάλυψη  από   το 
ΤΣΜΕ∆Ε  στοιχείο κρίσιµο κατά την αληθή έννοια του άρθρου ( 23.2.2 παρ.β ) της διακήρυξης για τη  
συµµετοχή της επιχείρησης στο διαγωνισµό.   
2.-    Αναφορικά µε το σκέλος της ένστασης κατά της συµµετοχής της  εργοληπτικής  επιχείρησης µε την 
επωνυµία  << ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ >>. 
Για τη συµµετοχή της στον επίµαχο  διαγωνισµό η ως άνω επιχείρηση κατέθεσε την µε αριθµό 
010/911698 εγγυητική επιστολή, την οποία απευθύνει προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας  
Ηπείρου και όχι προς την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στο 
κύριο του έργου, δηλαδή, στη Περιφέρεια Ηπείρου όπως ορίζει το άρθρο 15. 1 της διακήρυξης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή ανήκει στα όργανα της 
Περιφέρειας και µεταξύ των αρµοδιοτήτων  που έχει είναι η διεξαγωγή και η κατακύρωση κάθε µορφής 
δηµοπρασιών. Υπό την έννοια αυτή, όταν η εγγυητική επιστολή συµµετοχής  σε διαγωνισµό απευθύνεται 
στην οικονοµική επιτροπή κατά τη κοινή  λογική των πραγµάτων απευθύνεται και στον Οργανισµό  που 
ανήκει αυτή δηλαδή, στην   Περιφέρεια  που είναι ο κύριος του έργου.  
Στη προκειµένη περίπτωση ουδεµία αµφιβολία µπορεί να υπάρξει  ως προς τη ταυτότητα του έργου και 
του προσώπου  για το οποίο έχει εκδοθεί η ως άνω εγγυητική επιστολή ( βλ περιεχόµενο εγγυητικής 
επιστολής )  γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη εξασφάλιση του εγγυητικού της ρόλου. Εποµένως, 
πληροί τους όρους του νόµου και σωστά η Επιτροπή διαγωνισµού  την έκανε δεκτή.  
3.- Αναφορικά µε το σκέλος της ένστασης κατά της συµµετοχής της  εργοληπτικής  επιχείρησης µε την 
επωνυµία  << ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ κ ΣΙΑ ΕΕ >>. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου τα υποβαλλόµενα από την ως άνω επιχείρηση 
δικαιολογητικά ( αριθµ πρωτοκ 325/22-2-2012 Βεβαίωση ΤΣΜΕ∆Ε και αριθµ πρωτοκ 
1750/15-3-2012 βεβαίωση ΤΠΕ∆Ε ) είναι νοµίµως επικυρωµένα από το ΚΕΠ  και εποµένως η 
εκ παραδροµής αναγραφή τους µε άλλους αριθµούς πρωτοκόλλου ως απλά αντίγραφα στην 
από 17-4-2012 υπεύθυνη δήλωση τους ουδεµία ασκεί επιρροή ως προς την εγκυρότητας τους. 
Ως εκ τούτου σωστά από την επιτροπή διαγωνισµού κρίθηκαν νόµιµα.…..». 

Β. Ως προς την έγκριση του Πρακτικού 
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Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης της από 14-05-2012 ένστασης της εργοληπτικής 
επιχείρησης µε την επωνυµία «Γεώργιος Ντάτσης & Σία Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Θεριακησίου», 
προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ,  

− Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 17-04-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. 
Θεριακησίου», σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των είκοσι 
επτά (27) συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08, τους οποίους έκανε δεκτούς και αφού συνέταξε το σχετικό Πίνακα κατά σειρά µειοδοσίας, 
δεν ανέδειξε µειοδότη, επειδή « ….. οι διαγωνιζόµενοι µε α/α 20 και 25 (εργοληπτικές επιχειρήσεις 
«ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε∆Ε» και «ΜΠΑΓΙΑ – ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε∆Ε») κατέθεσαν 
οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα (61,31%) και για το λόγο αυτό για την ανάδειξη 
τελικού µειοδότη θα διενεργηθεί κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως των 
εργ. επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές.»  

Γ. Ως προς τη διαδικασία του διαγωνισµού 

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. Ν. 3669/08, αναπέµπει στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, το θέµα της διαδικασίας του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. 
Θεριακησίου», προϋπολογισµού 575.000,00 € µε ΦΠΑ, ώστε να επαναληφθεί η διαδικασία από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το λάθος, σύµφωνα µε την ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 62145/437/11-07-2012 
Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη (ανωτέρω υπό 
στ. 15) και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. 
......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

  7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι» (ΚΑΠ 2011), αναδόχου Απόστολου 
Στεφάνου, Ε∆Ε, 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 Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2225/05-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62101/2374/11-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την από την από 26.6.2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, 
µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.09.2012, 
δεδοµένου ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που επικράτησαν, η εργασία της 
σκυροδέτησης και της ασφαλτόστρωσης ήταν δύσκολη έως αδύνατη. Επίσης 
καθυστέρηση προέκυψε από το ∆ασαρχείο το οποίο διέκοψε τις εργασίες µέχρι να εγκρίνει 
την άδεια επέµβασης στην περιοχή του έργου. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι «… Η σύµβαση 
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υπογράφηκε την 05.12.2011 και έληξε την 31.12.2011. Με την αριθµ. 37/1139/23.12.2011 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η χορήγηση 
παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου µέχρι την 
30.6.2012.Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Π.Π.∆.Ε. ΚΑΠ 2011. Ο αρχικός 
προϋπολογισµός του έργου ήταν 60.000,00 € µε Φ.Π.Α., ενώ το ποσό της σύµβασης είναι 
32.860,20 € µε Φ.Π.Α….» και εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, των 
εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.09.2012 για τους λόγους που αναφέρονται στην 
αίτηση του αναδόχου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/805/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι - Ναζαίοι» (ΚΑΠ 2011), αναδόχου Απόστολου Στεφάνου, 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών 
Τζουµέρκων (Καταρράκτης – Σκιαδάδες – Βουλγαρέλι) Β΄φάση (τµήµα Σκιαδάδες – 
Πάτερ Κοσµάς)» αναδόχου Κοινοπραξίας Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος - 
Ζιάβρας, µέχρι την 31-10-2012. 

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. 2040/05-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62105/2375/11-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από την από 13.6.2012 αίτηση του εκπροσώπου της αναδόχου 
Κ/Ξ  του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των 
εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, µέχρι 31.10.2012. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει ότι το υπόψη έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος 
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«ΠΙΝ∆ΟΣ», η σύµβαση υπογράφηκε την 09.10.2009 µε αρχική προθεσµία ολοκλήρωσης 
την 30.09.2010 ενώ µέχρι σήµερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες σε ποσοστό 70% περίπου 
και εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, των εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως µέχρι 31.10.2012 για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του 
αναδόχου για την ολοκλήρωση του έργου που εκτελείται σε ορεινή και αποµακρυσµένη 
περιοχή των Τζουµέρκων Ν. Άρτας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/806/12-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή δρόµου ∆ασοτουριστικής Ανάπτυξης Νοτιοδυτικών Τζουµέρκων 
(Καταρράκτης – Σκιαδάδες – Βουλγαρέλι) Β΄ φάση (τµήµα Σκιαδάδες – Πάτερ Κοσµάς)» 
αναδόχου Κοινοπραξίας Ιωάννης Τσιρώνης – Χριστόδουλος - Ζιάβρας, µέχρι την 31-10-2012, 
µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική µε τη 
χορήγηση της προηγούµενης παράτασης, αριθµ. 37/1136/23-12-2011 απόφαση της Ο.Ε., 
και αναφερόµενος στην µη οµαλή χρηµατοδότηση του έργου από το Πρόγραµµα 
ΠΙΝ∆ΟΣ, τοποθετήθηκε ως εξής: «…. η πολιτική των κυβερνώντων έχει οδηγήσει την 
Περιφέρεια σε ελεγχόµενη χρεοκοπία. Η πλειοψηφία στηρίζει αυτή την πολιτική. Εµείς δεν 
θέλουµε να είµαστε συνένοχοι». 

......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 29-06-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – 
Ναζαίοι (β΄φάση)», προϋπολογισµού € 230.000,00 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. 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 «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄φάση)», προϋπολογισµού € 
230.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 12/437/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1406/23-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
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Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1397/20-04-2012  απόφαση 
του ∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την αριθµ. 13/492/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία, επειδή η διενεργηθείσα την 12-06-2012 ανοιχτή δηµοπρασία για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, απέβη άγονος, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, ορίσθηκε η 29η Ιουνίου 
2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ως νέα ηµέρα 
διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 
του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, µε τους ίδιους 
όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2430/11-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62187/2377/11-07-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 10-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 29-06-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΑΤΕΚ ∆. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
οκτώ επί τοις εκατό (8,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 131.014,55 €, µε απρόβλεπτα 150.666,73 € και συνολική δαπάνη µε 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 213.297,39 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/807/12-07-2012) 

− Την έγκριση του από 10-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 29-06-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Βελτίωση οδού Κρυονέρι – Ναζαίοι (β΄ φάση)», προϋπολογισµού € 
230.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΑΤΕΚ ∆. ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που 
είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00 %) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 131.014,55 
€, µε απρόβλεπτα 150.666,73 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 213.297,39 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΤΕΚ ∆. 
ΤΖΙΚΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.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 (8,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 10-07-2012 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 03-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση, τεχνικών έργων 
και οδοστρωµάτων οδών στην Τ.Κ. του χωριού ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ του ∆ήµου Κεντρικών 
Τζουµέρκων Ν. Άρτας», 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την αρ. πρωτ. ∆3β/152/5-1/07.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 40.000,00 € για το έργο 
«Συντήρηση, τεχνικών έργων και οδοστρωµάτων οδών στην Τ.Κ. του χωριού 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας». 

7. Την αριθµ. 12/465/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1471/26-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
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και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4278/24-04-2012 απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε. της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2431/11-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62188/2378/11-07-2012 
στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 10-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 03-07-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
τέσσερα επί τοις εκατό (4,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 26.949,43 €, µε απρόβλεπτα 30.991,84 € και 
συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 38.400,00 € και δεδοµένου ότι 
κατά του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/808/12-07-2012) 

− Την έγκριση του από 10-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 03-07-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συντήρηση, τεχνικών έργων και οδοστρωµάτων οδών στην Τ.Κ. του 
χωριού ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων Ν. Άρτας», προϋπολογισµού € 
40.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ Ε∆Ε, που 
είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση τέσσερα επί τοις εκατό (4,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 26.949,43 
€, µε απρόβλεπτα 30.991,84 € και συνολική δαπάνη µε απολογιστικά, αναθεώρηση και 
ΦΠΑ 38.400,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΕΛΕΚΗΣ 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 (4,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 10-07-2012 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, από 12 ως 13 Ιουλίου 2012, για τη συµµετοχή του στο «1ο Συνέδριο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη µετά το 2013», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62367/410/12-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62377/2384/12-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, στην Αθήνα, από 12 έως 13 Ιουλίου 2012, προκειµένου να 
συµµετάσχει του στο «1ο Συνέδριο για την Αγροτική Ανάπτυξη µετά το 2013», που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και την έγκριση 
των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/809/12-07-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, από 
12 έως 13-07-2012, προκειµένου να συµµετάσχει του στο «1ο Συνέδριο για την Αγροτική 
Ανάπτυξη µετά το 2013», που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 300,00 € για την κάλυψη των εξόδων 
εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσια αποζηµίωση κλπ), η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 
0716). 
..................................................................................................................................................... 

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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του 33ου Ετήσιου 
Ανταµώµατος Σαρακατσαναίων Ηπείρου 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». 

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. 62475/439/12-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 62528/2386/12-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το 33ο Ετήσιο Αντάµωµα των Σαρακατσαναίων που διοργανώνεται στο 
Γυφτόκαµπο του ∆.∆. Σκαµνελίου του ∆ήµου Ζαγορίου το διάστηµα 3 & 4/8/2012, µε 
πρωτοβουλία της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου. Στο αντάµωµα, που αποτελεί 
θεσµό για τα εθιµικά και πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής, συµµετέχουν χιλιάδες 
Σαρακατσαναίοι και φίλοι τους από όλη την Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις περιλαµβάνουν 
φωτογραφική έκθεση και έκθεση παραδοσιακών αντικειµένων,  χορευτικά συγκροτήµατα, 
παραδοσιακά τραγούδια, παραστάσεις από τη ζωή των Σαρακατσαναίων, παραδοσιακό 
γλέντι κ.λ.π. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της συµµετοχής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης και την έγκριση πίστωσης 2.000 € πλέον 
ΦΠΑ  για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις 
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πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Ειδ.φορέας:072, Κ.Α.Ε.:0844). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/810/12-07-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του 33ου Ετησίου 
Ανταµώµατος Σαρακατσαναίων Ηπείρου, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στο 
Γυφτόκαµπο του ∆.∆. Σκαµνελίου του ∆ήµου Ζαγορίου το διάστηµα 3 & 4/08/2012, µε 
πρωτοβουλία της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου. Στο αντάµωµα, που 
αποτελεί θεσµό για τα εθιµικά και πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής, συµµετέχουν 
χιλιάδες Σαρακατσαναίοι και φίλοι τους από όλη την Ελλάδα, ενώ οι εκδηλώσεις 
περιλαµβάνουν φωτογραφική έκθεση και έκθεση παραδοσιακών αντικειµένων,  
χορευτικά συγκροτήµατα, παραδοσιακά τραγούδια, παραστάσεις από τη ζωή των 
Σαρακατσαναίων, παραδοσιακό γλέντι κ.λ.π. 

Με τη συµµετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της δηµοτικής µας µουσικής,  
των ηθών και των εθίµων και γενικότερα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, µέσα από 
την ανάδειξη των πολιτισµικών ιδιαιτεροτήτων, ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού 
περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής, βοηθά στη σύσφιξη των 
σχέσεων µεταξύ των ντόπιων και απόδηµων συµπατριωτών µας και συµβάλλει στη 
γενικότερη προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής µας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των 
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Ειδ.φορέας:072, Κ.Α.Ε.:0844) για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, και περιλαµβάνουν εκτυπώσεις έντυπου υλικού,  
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φιλοξενία επίσηµων προσκεκληµένων, κ.α. 

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

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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Έγκριση του Νο2/12-07-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτή φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 
2012 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και κατακύρωση 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 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 αριθµ. 18/764/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/26-06-2012 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, 
από την καταγραφή και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων, 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 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, αναδείχθηκαν προσωρινοί 
µειοδότες για την υλοποίηση της προµήθειας του θέµατος οι κάτωθι:   

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  

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 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 62420/2374/12-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
62530/2387/12-07-2012 στον φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει 
συνηµµένο, το Νο2/12-07-2012 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού του θέµατος, και εισηγείται 
την έγκρισή του, την ανάδειξη οριστικών µειοδοτών του διαγωνισµού κατά τοµέα και την 
έγκριση σύναψης των αντίστοιχων συµβάσεων. 

Στο ως άνω, Νο2/12-07-2012 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No2 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του Πρόχειρου  ∆ιαγωνισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
αφορά την προµήθεια φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το πρόγραµµα 
δακοκτονίας έτους 2012, στο Νοµό Θεσπρωτίας. 
 

Αριθ.  ∆ιακήρυξης 6/2012 
Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 12η Ιουλίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 

συνήλθε η Επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο 2 του Τµήµατος 
Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Παρόντα ήταν τα ακόλουθα µέλη της επιτροπής ήτοι:  
1. Σοφίας Γεώργιος  ως Πρόεδρος   
2. Σοφούρης Περικλής  µέλος  και 
3. Πανταζής Αθανάσιος    -//-  
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Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των φακέλων των δικαιολογητικών τα οποία 
προσκοµίσθηκαν από τους µειοδότες, που προβλέπονται από την παρ. Α.5. του άρθρου 
3 της εν λόγω διακήρυξης. 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή εισηγείται την αποδοχή 
τους, καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και 
της οικείας διακήρυξης και εισηγείται την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού µε τους οριστικούς µειοδότες, ως  εξής: 
1) BASF Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.  
  1α) για το σκεύασµα µε δραστική ουσία dimethoate 40 EC, 670 λίτρα µε τιµή 
προσφοράς 6,51897 € ανά λίτρο µε ΦΠΑ και συνολική προσφορά 4.367,71 € µε ΦΠΑ 
µηδέν έκπτωση. 

 1β) για το σκεύασµα Alpha-cypermethrin 10% β/ο sc, 400 λίτρα µε τιµή προσφοράς 
31,075 µε ΦΠΑ  ανά λίτρο και συνολική προσφορά 12.430,00 € µε ΦΠΑ έκπτωση 
6,44%. 

2) ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
για το σκεύασµα spinosad 0,024% β/ο, 2000 λίτρα µε τιµή προσφοράς  7,749 € µε ΦΠΑ 
ανά λίτρο και συνολική προσφορά 15.498,00 µε ΦΠΑ µηδέν έκπτωση. 
 Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε το παρών Πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως 
ακολούθως.      
………………………………………………………………………………………………………. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 19/811/12-07-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Νο2/12-07-2012 Πρακτικό 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 προσκοµισθέντων από τους 
µειοδότες φακέλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. Α.5. του άρθρου 3 
της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και της οικείας 
διακήρυξης και εισηγείται την οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και 
την έγκριση σύναψης των σχετικών συµβάσεων µε τους οριστικούς µειοδότες. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
προµηθευτών φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων για το Πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2012 
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τα Νο1/26-06-2012 και Νο2/12-07-
2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στους κάτωθι µειοδότες, οι οποίοι 
προσκόµισαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, πληρούν τους 
όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, οι δε οικονοµικές τους προσφορές είναι 
συµφέρουσες, 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 οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονταν κυµαίνονταν περίπου στα ίδια 
επίπεδα, οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων είναι εντός των ορίων που τίθενται µε 
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τη διακήρυξη του διαγωνισµού, ενώ επιπλέον για την καταπολέµηση του δάκου απαιτείται 
έγκαιρος ψεκασµός:  

1. Στην 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, µε έκπτωση 0% και  

β) Alpha-cypermethrin 10% β/ο SC 400 λίτρα µε τιµή € 31,075 ανά λίτρο και συνολική 
προσφορά € 12.430,00 µε ΦΠΑ, µε έκπτωση 6,44%και  

2. Στην 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 µε 
έκπτωση 0%. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για την προµήθεια 
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 Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), (Φορέας 295 ΚΑΕ 1643). 
.................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 19/2012 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 δώδεκα (12) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 61776/2364/10-07-2012 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 κατανοµής και τρόπου υλοποίησης των δράσεων του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε τίτλο «∆ιαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής 
Κληρονοµιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙ∆ΙΑ» “Interactive Digital Services for 
Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunti ng - THIROPEDIA”  του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, µε 
κωδικό έργου Ι1.31.18. 
 
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 Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62654/2578/12-07-20912 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62272/2388/12-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται τα εξής:  
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« …… Το έργο µε τίτλο «Interactive Digital Services for Promotion of Natural 
Heritage and Sustainable Hunting - THIROPEDIA» του προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 µε κωδικό έργου 
I1.31.18. συνολικού προϋπολογισµού 472.200,00€, συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο κατά 25%. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι  472.200,00€ εκ των 
οποίων η Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος, αναλαµβάνει να υλοποιήσει 
δράσεις συνολικού ποσού 222.200,00 € σύµφωνα µε την αριθ. 16/68/12-09-2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

Η πρόταση για το έργο «∆ιαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της 
Φυσικής Κληρονοµιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙ∆ΙΑ», στα αγγλικά “Interactive 
Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting - 
THIROPEDIA”, κατατέθηκε στο Πρόγραµµα  Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 
«Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013»  στις 2/11/2009 (8059/2-11-2009) και εγκρίθηκε στις 
15 Ιουλίου 2011 κατά τη διάρκεια της 3ης συνεδρίασης της επιτροπής παρακολούθησης 
του προγράµµατος στην Κέρκυρα. Η Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής εταίρος, 
ενηµερώθηκε για την έγκριση της πρότασης µε έγγραφο της ∆ιαχειριστικής Αρχής  του 
προγράµµατος στις 28/9/2011 (301705/ΜΑ 4062). 
Το αντικείµενο του έργου αφορά τη θήρα και τις σχέσεις της µε το ευρύτερο 
περιβάλλον και την περιβαλλοντική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών 
κοινωνιών και όχι µόνο.  Το έργο αντιµετωπίζει το ζήτηµα  της αειφόρου θήρας µε 
συνδυασµό του Ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασµού και της νοµοθεσίας,  την τοπική 
εµπειρία, τα διαδραστικά εργαλεία για την ανάδειξη της φυσικής κληρονοµιάς, τις 
σύγχρονες µεθόδους εκπαίδευσης και τις εφαρµογές της πληροφορικής. Απώτερος 
στόχος του έργου είναι  η επίτευξη της βιωσιµότητας της άγριας πανίδας και γενικότερα 
της βιοποικιλότητας και στις δύο περιοχές που συµµετέχουν στο έργο. 
Σκοπός του έργου "∆ιαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες για την Προώθηση της Φυσικής 
Κληρονοµιάς και την Αειφόρο Θήρα - ΘΗΡΟΠΑΙ∆ΙΑ", στα αγγλικά “Interactive Digital 
Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting - THIROPEDIA” 
είναι: 
• Η συλλογή, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση των σχετικών πληροφοριών για το κυνήγι 

και την περιβαλλοντική αειφόρο αξία του, 
• H δηµιουργία διαδραστικών εφαρµογών για την ανάδειξη  και την προστασία της 

ποικιλότητας της πανίδας (βιοποικιλότητα) των δύο περιοχών εφαρµογής στην 
Ελλάδα και στην Ιταλία µε στόχο τον ευρύτερο πληθυσµό, τους επισκέπτες των 
περιοχών, τα παιδιά, τους νέους κυνηγούς, τους οικοτουρίστες και τους 
επιστήµονες, 

• Η διάθεση στο ευρύτερο δυνατό κοινό της ΕΕ εθνικών και διεθνών βέλτιστων 
πρακτικών, οδηγιών και µεθοδολογιών για τη διατήρηση, την ανάδειξη  και την 
προστασία της πλούσιας άγριας πανίδας. 

• Η δηµιουργία και λειτουργία Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Κέντρου σχετικά µε 
την πανίδα και την αειφόρο θήρα αξιοποιώντας τα προϊόντα του έργου. 

Οι εταίροι που συµµετέχουν στο πρόγραµµα είναι οι εξής: 
Από την Ελλάδα η Περιφέρεια Ηπείρου και η Ε’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου  και 
από την  Ιταλία οι ∆ήµοι Erchie, Villa Castelli και Leverano. Επικεφαλής (Leader)  του 
προγράµµατος είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.  
Οι περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος είναι αφενός στην Ελλάδα η Περιφέρεια 
Ηπείρου και συγκεκριµένα η γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, η γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και 
αφετέρου στην Ιταλία οι ∆ήµοι Erchie, Villa Castelli και Leverano. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 472.200,00€, εκ των οποίων η 
Περιφέρεια Ηπείρου αναλαµβάνει να υλοποιήσει δράσεις συνολικού ποσού 222.200,00 
€. 
Μέρος των ∆ράσεων αυτών, συνολικού προϋπολογισµού 90.650,00 € θα υλοποιηθούν 
από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης που θα 

ΑΔΑ: Β41Φ7Λ9-Κ3Σ



 - 122 - 

συναφθεί µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ-
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ» και µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται στη 
σύµβαση αυτή. ……».  

(Ακολουθεί ο σχετικός Πίνακας µε την εξειδίκευση του προϋπολογισµού του έργου ανά 
Πακέτο Εργασίας / ∆ράση) 

Με βάση τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται η υλοποίηση των δράσεων του έργου να 
γίνει µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου ως εξής:  

• Από Ενέργεια 1 «∆ιαχείριση και συντονισµός», στην δράση 1.2 «∆ιαχείριση 
προγράµµατος» η Περιφέρεια Ηπείρου θα συµµετέχει στην διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και θα καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιών για τους υπαλλήλους της 
Περιφέρειας που θα συµµετέχουν στις συναντήσεις. 

• Από Ενέργεια 1 «∆ιαχείριση και συντονισµός», στην δράση 1.3 «Τεχνική διαχείριση 
και διασφάλιση ποιότητας» η Περιφέρεια Ηπείρου θα συµµετέχει στο εγχειρίδιο 
διασφάλισης ποιότητας σε ότι αφορά τον καθορισµό των διαδικασιών διαχείρισης 

• Από την Ενέργεια 2 «Ενηµέρωση και δηµοσιότητα», στην δράση 2.2 «Εκπαίδευση 
και συναντήσεις εργασίας» θα καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιών για τους υπαλλήλους 
της Περιφέρειας που θα συµµετέχουν στις συναντήσεις. 

• Στην Ενέργεια 4 «Εφαρµογή- Υλοποίηση», τις δράσεις 4.1 «Γνωσιακή βάση 
δεδοµένων και διαδραστικό Portal» και 4.2 «Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Κέντρα» 
που αφορούν προµήθεια εξοπλισµού, θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισµός για 
κάθε µια από αυτές. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 19/812/12-07-2012) 

Εγκρίνει, την υλοποίηση των δράσεων του έργου µε τίτλο «∆ιαδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες 
για την Προώθηση της Φυσικής Κληρονοµιάς και την Αειφόρο Θήρα – ΘΗΡΟΠΑΙ∆ΙΑ» 
“Interactive Digital Services for Promotion of Natural Heritage and Sustainable Hunting - 
THIROPEDIA” του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-
2013, µε κωδικό έργου Ι1.31.18, στο οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, ως επικεφαλής 
εταίρος, βάσει της αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του ανωτέρω έργου, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό 
∆ηµόσιο κατά 25%, είναι  472.200,00 € εκ των οποίων η Περιφέρεια Ηπείρου, αναλαµβάνει να 
υλοποιήσει δράσεις συνολικού ποσού 222.200,00 €, οι οποίες θα υλοποιηθούν ως εξής: 

Α. Μέρος των ∆ράσεων του έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω Πίνακα, 
συνολικού προϋπολογισµού 90.650,00 € θα υλοποιηθούν από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», βάσει Προγραµµατικής Σύµβασης 
που θα συναφθεί µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.- 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ» και µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται στη σύµβαση 
αυτή. 

ΠΕ ∆ράση Τίτλος 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Η 

«ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» 

1 ∆ιαχείριση και συντονισµός 37.100,00 13.100,00 24.000,00 

  1.1 Προπαρασκευαστικές 
ενέργειες       

  1.2 ∆ιαχείριση 
προγράµµατος 

22.600,00 9.600,00 13.000,00 
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  1.3 
Τεχνική διαχείριση 
και διασφάλιση 
ποιότητας 

14.500,00 3.500,00 11.000,00 

2 Ενηµέρωση και δηµοσιότητα 33.200,00 1.000,00 32.200,00 

  2.1 
Στρατηγική 
δηµοσιότητας και 
δράσεις 

4.100,00   4.100,00 

  2.2 
Εκπαίδευση και 
συναντήσεις 
εργασίας 

17.100,00 1.000,00 16.100,00 

  2.3 ∆ιαδραστικά  Media 
Kits 

12.000,00   12.000,00  

3 Συλλογή δεδοµένων και 
εφαρµογή σεναρίων 34.450,00 0,00 34.450,00 

  3.1 Συλλογή δεδοµένων 
και ψηφιοποίηση 25.250,00   25.250,00 

  3.2 ∆ιαδραστικά σενάρια 
εφαρµογής 

9.200,00   9.200,00 

4 Εφαρµογή- Υλοποίηση 117.450,00 117.450,00 0,00 

  4.1 
Γνωσιακή βάση 
δεδοµένων και 
διαδραστικό Portal 

54.300,00 54.300,00   

  4.2 Περιβαλλοντικά 
Εκπαιδευτικά Κέντρα  

63.150,00 63.150,00   

ΣΥΝΟΛΟ 222.200,00 131.550,00 90.650,00 
 

Β. Τις λοιπές ∆ράσεις του έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ανωτέρω Πίνακα, 
συνολικού προϋπολογισµού € 131.550,00 θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Ηπείρου, µε 
µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, ως εξής: 

1. Από την Ενέργεια 1 «∆ιαχείριση και συντονισµός», στην δράση 1.2 «∆ιαχείριση 
προγράµµατος», µε προϋπολογισµό € 9.600,00 η Περιφέρεια Ηπείρου θα συµµετέχει 
στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα καλύπτονται τα έξοδα ταξιδιών για τους 
υπαλλήλους της Περιφέρειας που θα συµµετέχουν στις συναντήσεις. 

2. Από την Ενέργεια 1 «∆ιαχείριση και συντονισµός», στην δράση 1.3 «Τεχνική διαχείριση 
και διασφάλιση ποιότητας», µε προϋπολογισµό € 3.500,00 η Περιφέρεια Ηπείρου θα 
συµµετέχει στο εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας σε ότι αφορά τον καθορισµό των 
διαδικασιών διαχείρισης. 

3. Από την Ενέργεια 2 «Ενηµέρωση και δηµοσιότητα», στην δράση 2.2 «Εκπαίδευση και 
συναντήσεις εργασίας», µε προϋπολογισµό € 1.000,00 θα καλύπτονται τα έξοδα 
ταξιδιών για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας που θα συµµετέχουν στις συναντήσεις. 

4. Στην Ενέργεια 4 «Εφαρµογή - Υλοποίηση», για τις δράσεις 4.1 «Γνωσιακή βάση 
δεδοµένων και διαδραστικό Portal» µε προϋπολογισµό € 54.300,00 µε ΦΠΑ και 4.2 
«Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Κέντρα» µε προϋπολογισµό € 63.150,00 µε ΦΠΑ που 
αφορούν σε προµήθεια εξοπλισµού, θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισµός βάσει των 
διατάξεων του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», για 
κάθε µια από αυτές.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η παράταξη  
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», καταψήφισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα του θέµατος, στην αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου « ….. επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του 
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είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές 
ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα 
χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν 
πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων….». 

.................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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