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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/17-07-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεπτά (17) του µηνός 
Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

Ψαθάς Βασίλειος Παπατσίµπας Γεώργιος 
Πλιάκος Μιχαήλ Κώτσιος Νικόλαος 
Καττής Νικόλαος Κατέρης Ιωάννης 
Ντέτσικας Κων/νος ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
Ανατολιωτάκης Νικόλαος ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
Ιωάννου Αθηνά Φώτης Κων/νος 
Κασσής Μιχαήλ Αρβανίτης Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
63207/2399/13-07-2012 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 12-07-2012 συνεδριάσεως.  

1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισµού οικονοµικού έτους 2011, της Περιφέρειας Ηπείρου.  
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2. Έγκριση µετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στη δεύτερη συνάντηση του Έργου «LA 
BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II»  µε το ακρωνύµιο 
«LA BOTTEGA II» στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – 
Ιταλία” 2007-2013, που θα διεξαχθεί από 25-07-2012 έως 28-07-2012 στο Μπρίντεζι της 
Ιταλίας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε., 
µέχρι την 30-08-2012. 

4. Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (µειωτικός βάση καθαρών εργασιών έναντι της αρχικής σύµβασης 
και του 4ου ΑΠΕ)  των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας 
Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε. 

5. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών συµβατικών 
τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τµηµάτων - κατασκευή 
τεχνικών στην περιοχή ∆ήµου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
290.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ)», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.  

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 Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα, 
από 17-07-2012 έως 18-07-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε συνάντηση µε την 
Υπουργό Τουρισµού. 

2. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια - Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού 
συγκροτήµατος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου - 
Κεστρίνης στη θέση “Σφαγεία”» προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ  

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου «Κολώνας 
Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 29-12-2012.  

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η Επαρχιακή 
Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», προϋπολογισµού  € 150.000,00  µε ΦΠΑ. 

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό 
Πράµαντα - Χριστοί – Κηπίνα», προϋπολογισµού  € 150.000,00  µε ΦΠΑ 

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – 
Γρεβενά», προϋπολογισµού  € 100.000,00  µε ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - 
Φλαµπουράρι», προϋπολογισµού  € 100.000,00  µε ΦΠΑ. 

8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις 
δήµου Μετσόβου», προϋπολογισµού  € 320.000,00  µε ΦΠΑ. 

9. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
59806/2572/04-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τον 
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καθαρισµό λεκάνης φράγµατος Καλαµά στην θέση Ράγιο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

10. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες καθαρισµού 
ποταµού Καλαµά (περιοχή Αγίου Βλασίου)» προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

11. Έγκριση του ΙΙ/16-07-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας» και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.   

12. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την καταπολέµηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές 
περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.  

13. Έγκριση του από 17-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  599.800,00 € µε Φ.Π.Α., όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος 
για επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

14. Έγκριση του από 17-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  515.550,00 € µε Φ.Π.Α., όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος 
για επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

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

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 12-07-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Κατάρτιση της έκθεσης απολογισµού οικονοµικού έτους 2011, 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. 

6. Την αριθµ.8/25/31-3-2011απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
ψηφίστηκε ο Προϋπολογισµός εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου οικονοµικού έτους 
2011. 

7. Την εισηγητική έκθεση επί του απολογισµού οικονοµικού έτους 2011 της Περιφέρειας Ηπείρου 
που συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
62908/4744/13-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63205/2398/13-07-2012 στον 
φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένες τις εισηγητικές εκθέσεις απολογισµού 
οικονοµικού έτους 2011 των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας, όπως συντάχθηκαν από τα αρµόδια Τµήµατα των ∆/νσεων ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού των Π.Ε. και εισηγείται τη σύνταξη της έκθεσης επί του Απολογισµού και την 
υποβολή της για έγκριση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, σηµειώνοντας ότι η εκτέλεση 
του Προϋπολογισµού έγινε κανονικά και χωρίς υπερβάσεις των εγκεκριµένων πιστώσεων στο 
σκέλος των εξόδων και στα ίδια πάντα πλαίσια των δηµοσιονοµικών διατάξεων. 
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8. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε την κατάρτιση της ανωτέρω 
έκθεσης επί του Απολογισµού, όπως συντάχθηκε από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/813/17-07-2012) 

Α. Καταρτίζει την έκθεση απολογισµού οικονοµικού έτους 2011, της Περιφέρειας Ηπείρου όπως 
συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προϋπολογισµού & Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία συνοδεύεται από τις επί µέρους εκθέσεις των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας, όπως συντάχθηκαν από 
τα αρµόδια Τµήµατα των ∆/νσεων ∆ιοικητικού - Οικονοµικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και 
επισυνάπτονται στο αριθµ. πρωτ. 62908/4744/13-07-2012 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

Β. Την ανωτέρω έκθεση, υποβάλλει στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, σύµφωνα µε το άρθρ. 
176 του 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’) και εισηγείται την ψήφισή της.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, και 
κατέθεσαν την άποψή τους επί του θέµατος, η οποία έχει ως εξής: «Ο συγκεκριµένος 
απολογισµός ο οποίος είναι στα µισά του προϋπολογισµού, αποτυπώνει όλες τις παρατηρήσεις- 
ενστάσεις που καταθέσαµε όλη τη χρονιά. Και ο απολογισµός του 2011, γίνεται µε παράθεση 
πινάκων εσόδων-εξόδων, και µε απλά λογιστική απεικόνιση. Κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
της αιρετής Περιφέρειας, έχουµε προτείνει τρόπους και έχουµε ζητήσει να ενηµερώνονται τόσο οι 
Επιτροπές όσο και το Περιφερειακό Συµβούλιο – καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µε συγκρίσιµα 
στοιχεία, ώστε η συζήτηση-έγκριση των θεµάτων να είναι µια ουσιαστική διαδικασία.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος κατέθεσε το εξής σκεπτικό: 
«Η οικονοµική διαχείριση της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως καταδείχνουν τα απολογιστικά στοιχεία  
για το έτος 2012 κινήθηκε πλήρως στη λογική των µνηµονίων και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. 
Σε περίοδο βαθέµατος της κρίσης, επέτεινε την πτώχευση των λαϊκών στρωµάτων της περιοχής 
µας. Επιβεβαιώθηκε και από τα οικονοµικά στοιχεία του απολογισµού για το 2012 η εκτίµηση της 
Λαϊκής Συσπείρωσης ότι η διοικητική µεταρρύθµιση, εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική 
αφαίρεσης πόρων και δικαιωµάτων για τις ανάγκες του λαού, ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών, 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας εξυπηρετώντας τις σύγχρονές ανάγκες του 
κεφαλαίου (επενδυτικά σχέδια στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στον τουρισµό, υπονοµεύοντας 
δραστηριότητες στην κτηνοτροφία, καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον και αλλοιώνοντας το 
οικιστικό τοπίο). Μια σύγκριση των πόρων των πρώην Νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της 
Περιφερειακής διοίκησης, επιβεβαιώνει τις προβλέψεις µας (έχουµε µείωση της κρατικής 
χρηµατοδότησης, µη έγκαιρη εκταµίευση των πιστώσεων των προγραµµάτων ∆.Ε., συρρίκνωση 
και υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών).». 
.................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση µετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στη δεύτερη συνάντηση του Έργου «LA 
BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II »  µε το ακρωνύµιο 
«LA BOTTEGA II» στο ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – 
Ιταλία” 2007-2013, που θα διεξαχθεί από 25-07-2012 έως 28-07-2012 στο Μπρίντεζι της 
Ιταλίας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 63100/2597/13-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63230/2400/13-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετάβασης και τις σχετικές 
δαπάνες, όπως περιγράφονται στο συνηµµένο πίνακα, της Σοφίας Τριάντου 
Προϊσταµένης του Τµήµατος εφαρµογής Προγραµµάτων και έργων της ∆ιεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, από 25-7-2012 έως 28-7-2012, στο Πρίντεζι της Ιταλίας 
για τη συµµετοχή στη δεύτερη συνάντηση του Έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-
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CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II»  µε το ακρωνύµιο «LA BOTTEGA II» στο 
∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013, ενώ΄οι 
δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του παραπάνω έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/814/17-07-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετάβαση της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταµένης του Τµήµατος εφαρµογής 
Προγραµµάτων και έργων της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, από 25-07-2012 έως 28-07-2012, στο Μπρίντεζι της Ιταλίας, για 
τη συµµετοχή της στη δεύτερη συνάντηση του Έργου «LA BOTTEGA DELLE VOCI-
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II»  µε το ακρωνύµιο «LA BOTTEGA II» στο 
∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας “Ελλάδα – Ιταλία” 2007-2013. 

B. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, διαµονής, εκτός 
έδρας αµοιβών κλπ, για την ανωτέρω υπάλληλο, οι οποίες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό του παραπάνω έργου, ως εξής: 

Εισιτήρια:    ποσό  €     380,00 

Έξοδα µετακίνησης:  ποσό  €       65,00 

Έξοδα διαµονής:   ποσό  €     220,00  

Αµοιβές εκτός έδρας:  ποσό  €     255,00  

    Σύνολο:  ποσό  €     920,00 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., 
πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν 
αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την 
εισήγηση. Επίσης επανέλαβε τη θέση που επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση 
παρόµοιων θεµάτων στην Οικονοµική Επιτροπή, ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε 
φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία 
µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα δεν έχει γίνει. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση 
Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-08-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 63229/6131/13-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63242/2401/13-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « ….. Ο Ανάδοχος µε την από 17-5-
2012 Αίτηση του ζήτησε την σύνταξη ΑΠΕ µε τις ποσότητες και εργασίες που έχουν 
εκτελεστεί µέχρι την παρούσα χρονική στιγµή ώστε να κλείσει ο φάκελος του έργου.  Μέχρι 
σήµερα έχει εκτελεστεί το 90-95% των εργασιών (ριζοπάσσαλοι θεµελίωσης, ακρόβαθρα, 
πτερυγότοιχοι, µεταβατικά επιχώµατα, µεταλλικός φορέας, σύµµικτο κατάστρωµα, υπόβαση 
δρόµου πρόσβασης), ενώ δεν έχουν κατασκευαστεί η τελική στρώση βάσης και το 
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ασφαλτικό του καταστρώµατος και των προσβάσεων µε την αντίστοιχη οριζόντια σήµανση 
διαγράµµισης. Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για την τακτοποίηση όλων των 
εργασιών που έχουν εκτελεστεί στο έργο σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Αναλυτικές 
επιµετρήσεις και τα ΠΠΑΕ και για την ανασύνταξή του ως µειωτικός για τις εργασίες που 
δεν έχουν εκτελεστεί και δεν δύναται να εκτελεστούν άµεσα λόγω έλειψης πόρων 
χρηµατοδότησης του έργου, αναγνωρίζοντας ότι ο Ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί ουσιαστικό 
µέρος των εγκεριµένων Λογαριασµών του έργου και έχει καταθέσει σχετικές αιτήσεις 
όχλησης για τον καθένα εξ αυτών, ενώ δύναται να το διακόψει οριστικά. Συντάχθηκε ο 5ος 
ΑΠΕ και  έγινε εισήγηση της Υπηρεσίας για έγκρισή του. Ο 5ος Α.Π.Ε. (µειωτικός βάση 
καθαρών εργασιών έναντι της αρχικής σύµβασης και του 4ου ΑΠΕ) της εργολαβίας 
ανέρχεται στο ποσό των 204.304,54 € µε Φ.Π.Α. (158.156,23€ για εργασίες, 12.016,78€ 
για αναθεώρηση και 34.131,53€ για ΦΠΑ 19%, 21% και 23%). Ο 5ος ΑΠΕ είναι έναντι του 
4ου ΑΠΕ µειωτικός κατά 6.539,13€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, µειωτικός κατά 4.801,25€ 
συµπεριλαµβανοµένου της τελικής Αναθεώρησης µε την εκτίµηση χρήσης των οριστικών 
συντελεστών Αναθεώρησης και µειωτικός κατά 5.905,54€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
19%, 21%, 23% για τις επιµέρους διαφοροποιηµένες χρονικά πιστοποιήσεις.Ο 5ος ΑΠΕ 
είναι έναντι της αρχικής σύµβασης, µειωτικός κατά 6.539,13€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, 
υπερβατικός κατά 2.269,20€ συµπεριλαµβανοµένου της τελικής Αναθεώρησης µε την 
εκτίµηση χρήσης των οριστικών συντελεστών Αναθεώρησης και υπερβατικός κατά 
4.499,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, 21%, 23% για τις επιµέρους 
διαφοροποιηµένες χρονικά πιστοποιήσεις. 9. Τεχνικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε την υπ’ 
Αριθ. 5 / 78 / 27-06-2012 οµόφωνη Γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων 
Έργων (θέµα 9ο) γνωµοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 5ου Α.Π.Ε (µειωτικού) του έργου του 
θέµατος, αναδόχου Γεώργιου Ντάτση, συνολικής δαπάνης 204.304,54 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε 
µείωση του εγκεκριµένου αντικειµένου που ήταν 210.210,08 € µε ΦΠΑ κατά 5.905,54 € µε 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162 Α/2-8-2006) (Ως η 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων).Στα πλαίσια εξέτασης του 
αιτήµατος έγκρισης του 5ου ΑΠΕ του έργου (µειωτικού) του έργου του θέµατος, αναδόχου 
Γεώργιου Ντάτση, από την Οικονοµική Επιτροπή της Π.Η. και για να βρίσκεται εν ενεργεία 
το έργο κατά την φάση έκδοσης σχετικής απόφασης για την έγκριση ή µη του 5ου ΑΠΕ 
(µειωτικού) κλεισίµατος του έργου στο υφιστάµενο κατασκευασµένο στάδιο ε ι σ η γ ο ύ µ α 
σ τ ε  την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος µέχρι 30-08-
2012 για την εξέταση του θέµατος έγκρισης του 5ου ΑΠΕ (µειωτικού) από την Οικονοµική 
Επιτροπή και το κλείσιµο του έργου στο στάδιο που έχει ήδη κατασκευαστεί. Σε περίπτωση 
µη εγκριτικής απόφασης του 5ου ΑΠΕ, θα παραµείνει σε ισχύ ο 4ος ΑΠΕ και σε δικαίωµα 
αναθεώρησης θα υπόκεινται µόνο οι εναποµείναν εργασίες, δηλαδή εργασίες οδοστρωσίας,  
ασφαλτικών και οριζόντιας σήµανσης διαγράµµισης επί της γέφυρας…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/815/17-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε., 
µέχρι την 30-08-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική µε την προηγούµενη παράταση, αριθµ. 1/2/09-01-2012 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, 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. Ο τρόπος δε «κλεισίµατος» του συγκεκριµένου έργου, πιστοποιεί ακριβώς 
αυτά που καταθέτουµε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και αφορούν σε αναθέσεις έργων 
χωρίς αντίστοιχες πιστώσεις. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική µε την 
προηγούµενη παράταση, αριθµ. 1/2/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (µειωτικός βάση καθαρών εργασιών έναντι της αρχικής 
σύµβασης και του 4ου ΑΠΕ)  των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή 
Γέφυρας Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 58708/5779/13-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63243/2402/13-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…..Αντικείµενο της εργολαβίας είναι 
η εκτέλεση εργασιών κατασκεύης γέφυρας και των προσβάσεων αυτής, επί του ποταµού 
Λούρου στο ∆.∆. Κουκλεσίου στο ∆ήµο Αγ. ∆ηµητρίου. Χρηµατοδότηση: οι δαπάνες 
κατασκευής του έργου αντιµετωπίζονται από πιστώσεις του προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)…… Το συµφωνητικό υπογράφηκε στις 25/01/2008 µεταξύ του 
Νοµάρχη Ιωαννίνων Αλέξανδρου Καχριµάνη και του Ε.∆.Ε. Γεώργιου Ντάτση σύµβαση 
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κατασκευής έργου για 167.903,82 χωρίς Φ.Π.Α.,ήτοι 199.805,55€ µε Φ.Π.Α 19%....... Ο 5ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για την τακτοποίηση όλων των εργασιών που 
έχουν εκτελεστεί στο έργο σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Αναλυτικές επιµετρήσεις και τα 
ΠΠΑΕ και για την ανασύνταξή του ως µειωτικός για τις εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί 
και δεν δύναται να εκτελεστούν άµεσα λόγω έλειψης πόρων χρηµατοδότησης του έργου, 
αναγνωρίζοντας ότι ο Ανάδοχος δεν έχει πληρωθεί ουσιαστικό µέρος των εγκεριµένων 
Λογαριασµών του έργου και έχει καταθέσει σχετικές αιτήσεις όχλησης για τον καθένα εξ 
αυτών, ενώ δύναται να το διακόψει οριστικά: Επιγραµµατικά ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας εργασιών συντάχθηκε για Α) Για την τακτοποίηση των αυξοµειώσεων των 
ποσοτήτων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί. Β) Για την κάλυψη της δαπάνης λόγω 
αλλαγής συντελεστή Φ.Π.Α και της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης. Γ) Για την µείωση 
του ποσού των εργασιών που δεν δύναται άµεσα να εκτελεστούν (στρώση βάσης τµήµατος 
δρόµων πρόσβασης, ασφαλτικό καταστρώµατος τµήµατος δρόµων πρόσβασης και 
καταστρώµατος της γέφυρας), λόγω ελλιπής χρηµατοδότησης για την ολοκλήρωσή του, σε 
συνδυασµό µε την επανειληµµένη χορήγηση παρατάσεων.   Η έγκρισή του εµπίπτει στις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν 2372/1996 (ΦΕΚ   Α29/28-2-1996) (εγκύκλιος 8, 
(∆17α/09/27.ΦΝ380/27-3-96), ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε) και του Ν 3481/2006. Ο λογιστικός 
έλεγχος του 5ου Α.Π. έγινε από τον επιβλέποντα. Το ύψος της δαπάνης του 5ου Α.Π.Ε. 
(µειωτικός βάση καθαρών εργασιών έναντι της αρχικής σύµβασης και του 4ου ΑΠΕ) της 
εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 204.304,54 € µε Φ.Π.Α. (158.156,23€ για εργασίες, 
12.016,78€ για αναθεώρηση και 34.131,53€ για ΦΠΑ 19%, 21% και 23%). Ο 5ος ΑΠΕ είναι 
έναντι του 4ου ΑΠΕ µειωτικός κατά 6.539,13€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, µειωτικός κατά 
4.801,25€ συµπεριλαµβανοµένου της τελικής Αναθεώρησης µε την εκτίµηση χρήσης των 
οριστικών συντελεστών Αναθεώρησης και µειωτικός κατά 5.905,54€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 19%, 21%, 23% για τις επιµέρους διαφοροποιηµένες χρονικά πιστοποιήσεις. Ο 
5ος ΑΠΕ είναι έναντι της αρχικής σύµβασης, µειωτικός κατά 6.539,13€ για εργασίες και ΓΕ 
& ΟΕ, υπερβατικός κατά 2.269,20€ συµπεριλαµβανοµένου της τελικής Αναθεώρησης µε 
την εκτίµηση χρήσης των οριστικών συντελεστών Αναθεώρησης και υπερβατικός κατά 
4.499,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, 21%, 23% για τις επιµέρους 
διαφοροποιηµένες χρονικά πιστοποιήσεις.Η επιµέρους ανάλυση των επιµέρους ποσών 
δίδεται κατωτέρω: 158.156,23€ για εργασίες, ΓΕ & ΟΕ, δηλαδή µειωτικός κατά 6.539,13€ 
έναντι του ποσού των 164.695,34 της αρχικής σύµβασης και του 4ου ΑΠΕ, 12.016,78€ για 
προβλεπόµενη αναθεώρηση µε τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης, έναντι του 
ποσού των10.278,90€ µε προσωρινούς συντελεστές του 4ου ΑΠΕ και έναντι του  ποσού 
των 3.208,45€ για Αναθεώρηση βάση της αρχικής σύµβασης. και 34.131,53 € για ΦΠΑ 
19%, 21% και 23% βάση της χρονικής στιγµής έγκρισης των επιµέρους λογαριασµών, 
έναντι του ποσού των 35.235,82€ για ΦΠΑ του 4ου ΑΠΕ και του ποσού των 31.901,72 € για 
ΦΠΑ 19% βάση της αρχικής σύµβασης. Χωρίς υπέρβαση έναντι του αρχικού συµβατικού 
αντικειµένου που αφορά τη δαπάνη των εργασιών, µα µειωτικός για το ποσό των 6.539,13€ 
για εργασίες και ΓΕ&ΟΕ έναντι του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, µε αύξηση κατά 
8.808,33 € για Αναθεώρηση έναντι του αρχικού συµβατικού αντικειµένου, αύξηση κατά 
1.737,88€ για Αναθεώρηση µε χρήση οριστικών συντελεστών έναντι προσωρινών του 4ου 
ΑΠΕ, και αύξηση κατά 2.229,81 € για ΦΠΑ 19%, 21% και 23% έναντι του αρχικού 
συµβατικού ποσού για ΦΠΑ 19% και µείωση κατά 1.104,29 € για ΦΠΑ 19%, 21% και 23% 
έναντι του αντίστοιχου ΦΠΑ στον 4ο ΑΠΕ λόγω µείωσης του όγκου των εργασιών. 9. 
Τεχνικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε την υπ’ Αριθ. 5 / 78 / 27-06-2012 οµόφωνη Γνωµοδότηση 
του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων (θέµα 9ο) γνωµοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 
5ου Α.Π.Ε (µειωτικού) του έργου τυο θέµατος, αναδόχου Γεώργιου Ντάτση, συνολικής 
δαπάνης 204.304,54 € µε ΦΠΑ, ήτοι µε µείωση του εγκεκριµένου αντικειµένου που ήταν 
210.210,08 € µε ΦΠΑ κατά 5.905,54 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν. 3481/06 (ΦΕΚ 162 Α/2-8-2006) (Ως η εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων). ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε Την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (µειωτικός βάση καθαρών 
εργασιών έναντι της αρχικής σύµβασης και του 4ου ΑΠΕ) της εργολαβίας που ανέρχεται στο 
ποσό των 204.304,54 € µε Φ.Π.Α. (158.156,23€ για εργασίες, 12.016,78€ για αναθεώρηση 
και 34.131,53€ για ΦΠΑ 19%, 21% και 23%). Ο 5ος ΑΠΕ είναι έναντι του 4ου ΑΠΕ µειωτικός 
κατά 6.539,13€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, µειωτικός κατά 4.801,25€ συµπεριλαµβανοµένου 

ΑΔΑ: Β41Ι7Λ9-ΜΞ3



 - 13 - 

της τελικής Αναθεώρησης µε την εκτίµηση χρήσης των οριστικών συντελεστών 
Αναθεώρησης και µειωτικός κατά 5.905,54€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, 21%, 
23% για τις επιµέρους διαφοροποιηµένες χρονικά πιστοποιήσεις.Ο 5ος ΑΠΕ είναι έναντι της 
αρχικής σύµβασης, µειωτικός κατά 6.539,13€ για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, υπερβατικός κατά 
2.269,20€ συµπεριλαµβανοµένου της τελικής Αναθεώρησης µε την εκτίµηση χρήσης των 
οριστικών συντελεστών Αναθεώρησης και υπερβατικός κατά 4.499,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, 21%, 23% για τις επιµέρους διαφοροποιηµένες 
χρονικά πιστοποιήσεις.….…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/816/17-07-2012) 

Εγκρίνει τον 5ο ΑΠΕ (µειωτικός βάση καθαρών εργασιών έναντι της αρχικής σύµβασης και 
του 4ου ΑΠΕ) των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας 
Κουκλεσίου», αναδόχου Γεωργίου Ντάτση Ε.∆.Ε., όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 204.304,54 € µε Φ.Π.Α. (158.156,23 € για 
εργασίες, 12.016,78 € για αναθεώρηση και 34.131,53 € για ΦΠΑ 19%, 21% και 23%). 

Ο 5ος ΑΠΕ είναι έναντι του 4ου ΑΠΕ µειωτικός κατά 6.539,13 € για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, 
µειωτικός κατά 4.801,25 € συµπεριλαµβανοµένου της τελικής Αναθεώρησης µε την εκτίµηση 
χρήσης των οριστικών συντελεστών Αναθεώρησης και µειωτικός κατά 5.905,54 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, 21%, 23% για τις επιµέρους διαφοροποιηµένες 
χρονικά πιστοποιήσεις. 

Ο 5ος ΑΠΕ είναι έναντι της αρχικής σύµβασης, µειωτικός κατά 6.539,13 € για εργασίες και ΓΕ 
& ΟΕ, υπερβατικός κατά 2.269,20 € συµπεριλαµβανοµένου της τελικής Αναθεώρησης µε την 
εκτίµηση χρήσης των οριστικών συντελεστών Αναθεώρησης και υπερβατικός κατά 4.499,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 19%, 21%, 23% για τις επιµέρους διαφοροποιηµένες 
χρονικά πιστοποιήσεις. 

Για την έγκριση του ανωτέρω 5ου ΑΠΕ, γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε την αριθµ. 5/78/27-06-2012 (Θέµα 9ο) Πράξη του. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
κάνοντας αναφορά στην προηγούµενη (αριθµ. 815) απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στη 
χορήγηση παράτασης για το ίδιο έργο, δηλ. για το πρόβληµα που προκύπτει στις 
δηµοπρατήσεις των έργων, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στην προηγούµενη 
(αριθµ. 815) απόφαση της Ο.Ε. που αφορά στη χορήγηση παράτασης για το ίδιο έργο. 

....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις οδικών 
τµηµάτων - κατασκευή τεχνικών στην περιοχή ∆ήµου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 290.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012, στο οποίο 
περιλαµβάνεται και το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τµηµάτων - κατασκευή τεχνικών 
στην περιοχή ∆ήµου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 290.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 39/5/28-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του ∆ήµου 
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Πάργας για την υλοποίηση του έργου του θέµατος, καθώς και την Πράξη 18/2012 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου – Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Ιωαννίνων, σύµφωνα µε την οποία δεν 
κωλύεται η υπογραφή της Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του 
∆ήµου Πάργας, για την υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62683/2987/12-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63198/2397/13-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012, 
την έγκριση της Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. 
Πρέβεζας και του ∆ήµου Πάργας, καθώς και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/817/17-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Πρέβεζας, έτους 2012, µε τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδικών τµηµάτων - κατασκευή 
τεχνικών στην περιοχή ∆ήµου Πάργας της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
290.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
62683/2987/12-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, 
τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

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

....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ)», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2012, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα, το έργο 
«Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία ΚΕΘΕΑ», προϋπολογισµού 
€ 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 11/401/23-04-2012 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. 
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Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 34248/611/18-04-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
23951/420/18-04-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 62393/1254/12-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 62487/2385/12-
07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 03-07-2012 για 
την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο «…… Οι φάκελοι που 
περιείχαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίχθηκαν, καταγράφηκαν στο πρακτικό τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που περιείχοντο στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το 
νοµότυπο και η πληρότητά τους), µονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκε η βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. Στο στάδιο αυτό της διαδικασίας γίνονται όλοι δεκτοί. Στη συνέχεια 
αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Ε. ∆. και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. 
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο σε πίνακα ο 
οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε. ∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. Κατόπιν 
η Ε.∆. έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους 
στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων 
του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του 
φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των 
οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», σύµφωνα µε το σύστηµα 
υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, 
ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των 
διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των κατά νόµο µηχανοσήµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά 
το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε 
αυθηµερόν. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, 
διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η  
Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η 
Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους διαγωνιζοµένους ότι 
µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ 
αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό διάστηµα 
δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. 
Αποφάσεις, τους όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού η Ε. ∆.  για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου: «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε.Ι.Ν. για τη λειτουργία 
ΚΕΘΕΑ»  µειοδότης είναι ο Λιάνος Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε. µε έκπτωση 3 %  µε 
προσφερόµενο ποσό 24.250,00 ( µε Φ.Π.Α.) Η Ε.∆. κρίνει την προσφορά του κ. Λιάνος 
Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.  συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ΄ 
αυτήν. ….». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/818/17-07-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 03-07-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή και διαµόρφωση χώρου Ε. Ι. Ν. για την λειτουργία 
ΚΕΘΕΑ)», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
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διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία «Λιάνος 
Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε έκπτωση 3% και µε προσφερόµενο ποσό 24.250,00 µε 
Φ.Π.Α. και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «Λιάνος 
Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.» και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και 
έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (3%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 17-07-2012 έως 18-07-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε συνάντηση µε 
την Υπουργό Τουρισµού. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 63022/260/13-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 63302/2404/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας στην Αθήνα, προκειµένου να παρευρεθεί σε συνάντηση µε την Υπουργό 
Τουρισµού, καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/819/17-07-2012) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα, από 17 έως 18-07-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε συνάντηση µε την Υπουργό 
Τουρισµού, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 200,00 € για την κάλυψη των εξόδων 
εκτός έδρας µετακίνησης (έξοδα διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η 
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια - Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου 
αντλητικού συγκροτήµατος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του 
ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης στη θέση “Σφαγεία”» 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 63293/1273/16-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63439/2405/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τεχνική µελέτη και  
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και εισηγείται 
την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/820/17-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τίτλο «Προµήθεια - Εγκατάσταση ενός υποβρυχίου αντλητικού 
συγκροτήµατος αξονικής ροής για το αντλιοστάσιο αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Ραγίου - 
Κεστρίνης στη θέση “Σφαγεία”» προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 63293/1273/16-07-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
63225/1268/13-07-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου 
«Κολώνας Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 29-12-2012. 

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. 59608/5852/16-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63516/2406/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 04-07-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
29-12-2012. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, περαίωσης 
του έργου, για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου και για το κλείσιµο 
φακέλου εργολαβίας και σηµειώνει ότι « …. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης του έργου, για την εκτέλεση εργασιών , διότι δεν έχουν 
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ολοκληρωθεί οι εργασίες λόγω της καθυστέρησης της έγκρισής τους  για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα από την 8η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Επίσης λόγω των κακών καιρικών 
συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή για µεγάλο χρονικό διάστηµα είχαν 
καταστήσει αδύνατη την συνέχιση των εργασιών. Εποµένως απαιτείται η χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας για το  κλείσιµο του φακέλου της  εργολαβίας…». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/821/17-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Καλαρρυτών», αναδόχου «Κολώνας Ε. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», µέχρι την 29-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη απαίτηση  από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική µε την προηγούµενη παράταση, αριθµ. 37/1163/23-12-11 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής, 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, όπως και στη σχετική µε την 
προηγούµενη παράταση, αριθµ. 37/1163/23-12-11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  
µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, για 
την κατασκευή του οποίου διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων 
επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση 
πλέον της Περιφέρειας. 

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η Επαρχιακή 
Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», 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. 63552/6160/16-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 63615/2407/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 87318/2515/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα - Κράψη», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 53540/5260/15-06-2012 απόφαση  
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
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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 20/822/17-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών στην 43η Επαρχιακή Οδό Μεγάλη Γότιστα - 
Κράψη», 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. 63552/6160/16-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 53540/5260/15-06-2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό 
Πράµαντα - Χριστοί – Κηπίνα», 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. 63553/6161/16-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 63621/2408/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 87314/2512/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό Πράµαντα - Χριστοί – Κηπίνα», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 87700/9098/10-07-2012 απόφαση  
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 

ΑΔΑ: Β41Ι7Λ9-ΜΞ3



 - 28 - 

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 20/823/17-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών στην επαρχιακή οδό Πράµαντα - Χριστοί – 
Κηπίνα», 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. 63553/6161/16-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 87700/9098/10-07-2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Ι7Λ9-ΜΞ3



 - 29 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – 
Γρεβενά», προϋπολογισµού  € 100.000,00  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. 63554/6162/16-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 63629/2409/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 87311/2509/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά», προϋπολογισµού € 100.000,00 
µε ΦΠΑ. Με την αρ. 61703/6029/10-07-2012 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 20/824/17-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση Επαρχιακής Οδού Μηλιά – Γρεβενά», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 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. 63554/6162/16-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 61703/6029/10-07-2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - 
Φλαµπουράρι», προϋπολογισµού  € 100.000,00  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. 63555/6163/16-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 63632/2410/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε τις αριθ. 59110/2426/03-072012 & 60414/2491/06-07-2012  
αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων 
επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαµπουράρι», 
προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 42664/4158/11-07-2012 απόφαση  
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. 
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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 20/825/17-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση οδού Γρεβενίτι - Φλαµπουράρι», προϋπολογισµού € 
100.000,00 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. 63555/6163/16-
07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε 
την αρ. 42664/4158/11-07-2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις 
∆ήµου Μετσόβου», προϋπολογισµού  € 320.000,00  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. 63556/6164/16-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 63633/2411/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 87312/2510/29-11-2011  απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις ∆ήµου Μετσόβου», προϋπολογισµού € 
100.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 87696/9095/10-07-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η 
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Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης,  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/826/17-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις ∆ήµου Μετσόβου», 
προϋπολογισµού € 320.000,00 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. 63556/6164/16-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 87696/9095/10-07-2012 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 
δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-
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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
59806/2572/04-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τον καθαρισµό 
λεκάνης φράγµατος Καλαµά στην θέση Ράγιο ∆ήµου Φιλιατών 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 100 του Π.∆. 30/1996 και του Ν. 2286/95 για τον τρόπο µίσθωσης 
µηχανηµάτων µετά των χειριστών τους κλπ. 

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι 
καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – οχηµάτων κλπ, για το 
έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (χιονοπτώσεις, 
καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 63607/2778/16-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63669/2413/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για τον 
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καθαρισµό λεκάνης φράγµατος Καλαµά στην θέση Ράγιο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε 
µηχανήµατα στους ιδιοκτήτες και χειριστές Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης τα οποία εργάστηκαν από 
04/07/2012 όπως αναλυτικά φαίνεται στη συνηµµένη στην εισήγηση κατάσταση, σύµφωνα και µε 
τη σχετική αριθµ. 59806/2572/04-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό 
Εξοπλισµό για τέτοιου είδους εργασίες (Περιστρεφόµενη τσάπα µε σφυρί, γερανό), που απαιτείται 
για τις παραπάνω εργασίες. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/827/17-07-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 04-07-2012, για τον καθαρισµό λεκάνης 
φράγµατος Καλαµά στην θέση «Ράγιο» ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε την αριθµ. 
59806/2572/04-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδοµένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό για τέτοιου 
είδους εργασίες (Περιστρεφόµενη τσάπα µε σφυρί, γερανό), που απαιτείται για τις παραπάνω 
εργασίες: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Γόγολος Ανδρέας ΜΕ 51124 
Φράγµα Καλαµά  
(θέση «Ράγιο») 

� 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 φέτος 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 
Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα 
µιας Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, 
χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα 
πλαίσια της Περιφέρειας.». 
................................................................................................................................................... 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών 
τευχών του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες 
καθαρισµού ποταµού Καλαµά (περιοχή Αγίου Βλασίου)» προϋπολογισµού € 
35.000,00 µε ΦΠΑ. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 63696/1299/16-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63707/2422/16-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τεχνική µελέτη και  
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από 
θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2010» και εισηγείται την κατάρτιση της 
διακήρυξης δηµοπρασίας. 

ΑΔΑ: Β41Ι7Λ9-ΜΞ3



 - 38 - 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/828/17-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε Κ.Α. 
2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2010», µε τίτλο «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες καθαρισµού 
ποταµού Καλαµά (περιοχή Αγίου Βλασίου)» προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ, µε 
τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 63696/1299/16-07-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
61807/1233/16-07-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

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

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση του ΙΙ/16-07-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας» 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. 14/539/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος, προϋπολογισµού € 75.000,00 µε ΦΠΑ, από πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 
1512), µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 43578/1636/17-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και Β) 
εγκρίθηκε η δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας 
του διαγωνισµού, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και σε τρεις τοπικές 
εφηµερίδες, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841).  

7. Την αριθµ. 18/761/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
το αριθµ. Ι/26-06-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού του θέµατος, που επισυνάφθηκε στην απόφαση αποτελώντας ενιαίο και 
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αναπόσπαστο τµήµα αυτής, και σύµφωνα µε το οποίο, µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις 
που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, αναδείχθηκαν προσωρινοί µειοδότες για την 
υλοποίηση της ανωτέρω προµήθειας οι εξής: 
1. Για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πρέβεζας: Την 

εταιρεία  «ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια 9.000 λίτρων πετρελαίου 
θέρµανσης µε ποσοστό έκπτωσης 0,00% επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης 
του είδους την ηµέρα παράδοσής του. 

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

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

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 63603/2352/16-
07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 63739/2424/17-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το Πρακτικό ΙΙ/16-07-2012  
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διεξαγωγής του εν θέµατι 
διαγωνισµού, και εισηγείται την έγκρισή του, την ανάδειξη οριστικών µειοδοτών του 
διαγωνισµού κατά τοµέα και την έγκριση σύναψης των αντίστοιχων συµβάσεων. 
Στο ως άνω, αριθµ. ΙΙ/16-07-2012 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 
«….. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη την αριθµ. 18/761/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζόµενων και αναδεικνύονται οι προσωρινοί 
µειοδότες του ανωτέρω διαγωνισµού κατά είδος και εδαφική περιφέρεια, προέβη στο άνοιγµα και 
τον έλεγχο των προσκοµισθέντων από τους µειοδότες δικαιολογητικών κατακύρωσης και την 
καταγραφή αυτών στον παρακάτω πίνακα.   

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ, 

ΑΝΑΓΚ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

ΠΙΣΤΟΠ/ΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΟΙΝΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ 

1 ΑΦΟΙ Γ. ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ 
Ο.Ε. 

Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. 
ΣΜΠΟΝΙΑ Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε Κατατέθηκε 

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η επιτροπή προτείνει την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 «κριτήρια 
επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης», καθώς  και τα άρθρα 6 και 
15 της οικείας διακήρυξης και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και 
την ανάδειξη οριστικών  µειοδοτών για την υλοποίηση της προµήθειας, ως εξής: 

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

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

3. Για την προµήθεια καυσίµων κίνησης στην εδαφική Περιφέρεια ∆ήµου Πάργας: Την ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
Φ. ΣΜΠΟΝΙΑ για την προµήθεια 32.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης µε ποσοστό έκπτωσης 0,00% 
επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του. 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και 
υποβάλλεται στη ∆/νση  ∆ιοικητικού-Οικονοµικού για τις περαιτέρω ενέργειες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/829/17-07-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙ/16-07-2012 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» σύµφωνα µε το 
οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των προσκοµισθέντων από τους µειοδότες φακέλων των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τα άρθρα 6 και 15 της διακήρυξης του διαγωνισµού. 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή εισηγείται την αποδοχή τους, 
καθότι ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 «κριτήρια 
επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής και κατακύρωσης», καθώς και από τα άρθρα 6 
και 15 της οικείας διακήρυξης και προτείνει την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
κατά είδος και εδαφική περιφέρεια και την έγκριση σύναψης των σχετικών συµβάσεων µε τους 
οριστικούς µειοδότες. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 75.000,00 µε ΦΠΑ, από πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512), 
σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/26-06-2011 και ΙΙ/16-07-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, 
στους κάτωθι µειοδότες, κατά είδος και εδαφική περιφέρεια, 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, ως εξής: 

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

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

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

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, συνολικού 
προϋπολογισµού € 75.000,00 µε ΦΠΑ, από πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 & 1512),. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την καταπολέµηση ψύλλων, σε αγροτικές και λοιπές 
περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου εντοπίσθηκαν εστίες.  
 
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. 

4. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64004/2705/17-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64072/2429/17-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της ανάθεσης εργασιών 
καταπολέµησης ψύλλων για το έτος 2012 σε αγροτικές περιοχές της  περιφερειακής 
ενότητας Ιωαννίνων  όπου εντοπίσθηκαν εστίες ψύλλων, στον κ. Κοντογιάννη [υπεύθυνο 
καταπολέµησης κουνουπιών της  περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων  για το έτος 2012] και 
µέχρι του  ποσού  των 10.000 ευρώ για εκτέλεση του έργου καταπολέµησης ψύλλων σε 
αγροτικές περιοχές και όπου αλλού χρειασθεί τόσο για την προστασία της ∆ηµόσιας 
Υγείας από ασθένειες που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω αυτών όσο και την 
περιστολή του παράγοντα όχλησης. 
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5. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµέρωσε τα 
µέλη για το πρόβληµα εµφάνισης εστιών ψύλλων σε διάφορες περιοχές των Ιωαννίνων, 
που απαιτεί άµεση παρέµβαση για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας από ασθένειες. 
Μετά δε και την επισήµανση του µέλους της Επιτροπής, κας Αθηνάς Ιωάννου, πως 
πληροφορήθηκε ότι το ίδιο πρόβληµα εντοπίσθηκε και σε περιοχές της Θεσπρωτίας και 
ίσως και αλλού, ο  Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε, αν παρουσιασθεί ανάγκη να γίνει 
απεντόµωση και σε άλλες περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου (και όχι µόνο στην Π.Ε. 
Ιωαννίνων) µετά από σχετικό αίτηµα και µε µέριµνα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα συντονίζει την όλη διαδικασία. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 20/830/17-07-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση των εργασιών καταπολέµησης ψύλλων σε αγροτικές και λοιπές 
περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου εντοπίσθηκαν εστίες ψύλλων και όπου αλλού 
απαιτηθεί και παρουσιασθεί ανάγκη, τόσο για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας από 
ασθένειες που µεταδίδονται στον άνθρωπο µέσω αυτών όσο και την περιστολή του 
παράγοντα όχλησης, στον ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, µειοδότη του σχετικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου καταπολέµησης κωνοποειδών, έτους 2012, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων (αριθµ. 14/524/21-05-2012 απόφαση Ο.Ε.) και µέχρι του 
ποσού των € 10.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 / ΚΑΕ 0871 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, ο οποίος διαθέτει ειδικά εκπαιδευµένο 
προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισµό για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, µετά από 
υπόδειξη και µε µέριµνα της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, η οποία θα συντονίζει την όλη διαδικασία.   
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

             8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση του από 17-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  599.800,00 € µε Φ.Π.Α., όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

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. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. έργου 2012ΣΕ07580037) 
συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., στην οποία περιλαµβάνεται και το 
υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου» 
προϋπολογισµού 599.800,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 16/654/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
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επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 50281/4923/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε την αρ. 48142/4769/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., 
συµβατικά τεύχη του έργου (τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – 
Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120092/06-06-2012 
έγγραφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο διατυπώνεται η 
σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64127/6201/17-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 64180/2431/17-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
από 17-07-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη 
διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και 
εισηγείται την έγκρισή του και τη δηµοπράτηση του έργου, την 1η Αυγούστου 2012, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), µε µέριµνα της ∆ΤΕ/ΠΗ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/831/17-07-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  
599.800,00 € µε Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, 

− Ορίζει την 1η Αυγούστου 2012, ηµέρα Τετάρτη 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, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
63207/2399/13-07-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση του από 17-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  515.550,00 € µε Φ.Π.Α., όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

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. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. έργου 2012ΣΕ07580037) 
συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., στην οποία περιλαµβάνεται και το 
υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου» 
προϋπολογισµού 515.550,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 16/655/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
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επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 50286/4924/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε την αρ. 48143/4770/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., 
συµβατικά τεύχη του έργου (τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – 
Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120095/06-06-2012 
έγγραφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο διατυπώνεται η 
σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64129/6202/17-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 64184/2432/17-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
από 17-07-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη 
διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και 
εισηγείται την έγκρισή του και τη δηµοπράτηση του έργου, την 1η Αυγούστου 2012, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00΄ π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), µε µέριµνα της ∆ΤΕ/ΠΗ. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 20/832/17-07-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  
515.550,00 € µε Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, 

− Ορίζει την 1η Αυγούστου 2012, ηµέρα Τετάρτη 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, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 20/2012 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 
δεκαεπτά (17) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 63207/2399/13-07-
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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για το παρακάτω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων, 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 από 17-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64183/2433/17-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών 
δράσεων, και συµµετοχής σε ηµερίδες, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και των σχετικών 
δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις εισηγήσεις. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 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 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 20/833/17-07-2012) 
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Α. Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του 
Επιστηµονικού Συµποσίου µε θέµα «Λάκκα Σούλι – νέες ιστορικές και αρχαιολογικές καταγραφές», το 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί στις 28 και 29 Ιουλίου 2012, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου 
Θεσπρωτικού και το οποίο διοργανώνει ο Περιβαλλοντικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσπρωτικού σε 
συνεργασία µε επιστήµονες και καθηγητές πανεπιστηµίου και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Ηπείρου – Π.Ε. Πρέβεζας. 

Οι εισηγήσεις είναι χωρισµένες σε δύο χρονικές περιόδους : την αρχαιότητα και τους µεσαιωνικούς – 
νεότερους χρόνους. Στην πρώτη περίοδο θα παρουσιαστούν ιστορικά µνηµεία όπως ο 
Κοκκινόπηλος, οι αρχαίες Βατίες και το ρωµαϊκό υδραγωγείο. Για τους µεσαιωνικούς και νεότερους 
χρόνους θα γίνουν εισηγήσεις σε θέµατα που αφορούν στον πολιτισµό, τις τέχνες και τα έθιµα της 
περιοχής, την αρχιτεκτονική, την αγροτική οικονοµία.  

Το συµπόσιο είναι πολύ σηµαντικό για την περιοχή της Λάκκας γιατί καταγράφει πολλές στιγµές της 
ιστορίας της σε διάφορους τοµείς. Πρόθεση δε της επιστηµονικής και οργανωτικής επιτροπής είναι η 
έκδοση των πρακτικών του συµποσίου γεγονός που θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τις νεότερες 
γενιές του τόπου.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την έκδοση των πρακτικών του συµποσίου, η οποία θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2012 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779 (έργο 
«∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ, ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ»). 

Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, των κάτωθι 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:  

1) Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση εκδήλωσης για 
παιδιά, που διοργανώνει το Κοινωνικό Ιατρείο στις 27 Ιουλίου 2012 στην κεντρική πλατεία της πόλης 
της Πρέβεζας, µε τη συνεργασία διαφόρων φορέων και του ∆ήµου Πρέβεζας. Εθελοντές θα 
ψυχαγωγήσουν τους µικρούς φίλους µε παντοµίµα, κουκλοθέατρο, ζωγραφική και άλλα παιχνίδια. 
Αντί για είσοδο οι γονείς θα πρέπει να φέρουν τα φάρµακα που έχουν στο σπίτι τους και δεν 
χρησιµοποιούν. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού σχετικά µε το 
κοινωνικό ιατρείο, τη δράση και τη λειτουργία του και τη σηµασία της προσφοράς και του 
εθελοντισµού. Σκοπεύει ακόµη να προσελκύσει εθελοντές και να συγκεντρώσει φαρµακευτικό υλικό 
που δε χρησιµοποιείται. 

Το Κοινωνικό Ιατρείο αποτελεί ένα πείραµα κοινωνικής αλληλεγγύης, που στήθηκε στην Πρέβεζα µε 
πρωτοβουλία υγειονοµικών, που, εντελώς εθελοντικά, µε συνέπεια και σταθερότητα, παρέχουν 
πρωτοβάθµια περίθαλψη και φροντίδα υγείας σε ανασφάλιστους πολίτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, 
οι οποίοι σήµερα, δεν έχουν πρόσβαση στο δηµόσιο σύστηµα υγείας, καθώς δεν έχουν να 
πληρώσουν το σύνολο του κόστους της θεραπείας ή των εξετάσεών τους. Το Κοινωνικό Ιατρείο 
λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2011 στην Πρέβεζα και ο βασικός στόχος του είναι η δηµιουργία ενός 
δικτύου αλληλεγγύης και προστασίας των πιο ευάλωτων στην κρίση κοινωνικών οµάδων, που 
στερούνται του στοιχειώδους κοινωνικού αγαθού της υγείας.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για την αγορά υλικών για τα παιχνίδια (µπογιές, πανιά, µπάλες 
κ.α.), για εκτυπώσεις διαφηµιστικού υλικού και για αγορά αναψυκτικών και νερών. 

2) Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, της Γιορτής της Αγελάδας, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2012, στην Κρανιά, στην πλατεία του χωριού. Η βραδιά 
είναι αφιερωµένη σε ένα ντόπιο προϊόν, την αγελάδα η οποία εκτρέφεται στην περιοχή και αποτελεί 
βασικό εισόδηµα για τους κατοίκους. Μέλη του Μορφωτικού Συλλόγου Κρανιάς θα µαγειρέψουν 
αγελάδες σε καζάνια οι οποίες θα προσφερθούν στον κόσµο. Στην εκδήλωση θα ψυχαγωγήσει το 
κοινό λαϊκοδηµοτική ορχήστρα που αποτελείται από ντόπιους καλλιτέχνες. Στην εκδήλωση θα 
προσκληθούν να παραστούν όλοι οι κάτοικοι της Λάκκας και της ευρύτερης περιοχής και η 
προσέλευση του κόσµου αναµένεται να ξεπεράσει τα 1.000 άτοµα. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση πολιτιστικά προβάλλει τη λαϊκοδηµοτική παράδοση και ενισχύει την ντόπια 
καλλιτεχνική δηµιουργία στηρίζοντας καλλιτέχνες του τόπου µας. Τα οικονοµικά οφέλη απορρέουν 
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από την προβολή ενός τοπικού προϊόντος που στηρίζει την οικονοµία της περιοχής και στο οποίο 
βασίζεται η ευηµερία των κατοίκων. Από κοινωνικής άποψης παρέχεται ψυχαγωγία στους κατοίκους 
και τους επισκέπτες µιας περιοχής του Νοµού µας που γενικότερα είναι σε µειονεκτική θέση απέναντι 
στους παραθαλάσσιους ∆ήµους.(ευρείας απήχηση). 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ενοικίαση καθισµάτων και τραπεζιών, ενώ την διαµόρφωση 
του χώρου (χωροθέτηση – καθαρισµός) αναλαµβάνει η Κοινότητα ενώ ο σύλλογος έχει προσφερθεί 
αφιλοκερδώς να βοηθήσει στην επιµέλεια της εκδήλωσης, τη διαφήµιση , και ότι άλλο χρειαστεί. 

3) Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση έκθεσης 
φωτογραφιών της κοινωνικής δραστηριότητας της Πρέβεζας από την απελευθέρωσή της έως τις 
µέρες µας, η οποία διοργανώνεται µε πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζας και του 
Ιδρύµατος Ακτία Νικόπολις από την 1η Αυγούστου έως τις 12 Αυγούστου 2012 σε κεντρικό σηµείο της 
πόλης, µε ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες. 

Σκοπός είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου, η αναβίωση εθιµικών δράσεων, η 
ενθάρρυνση των νέων στη συµµετοχή τους στα πολιτιστικά δρώµενα και η συντήρηση και διάδοση 
του πνευµατικού κεφαλαίου των προηγούµενων γενεών. Η εκδήλωση είναι ευρείας απήχησης γιατί 
αφενός πραγµατοποιείται σε κεντρικότατο σηµείο της πόλης µε µεγάλη διέλευση κοινού  και αφετέρου 
γιατί πολλοί πολίτες της Πρέβεζας απεικονίζονται στις φωτογραφίες γεγονός που θα προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των ίδιων και των φίλων και συγγενών τους για να παρακολουθήσουν την έκθεση.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για εκτυπώσεις φωτογραφιών και διαφηµιστικού υλικού. 

4) Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση του «RIVER OF 
SOULS FESTIVAL” το οποίο διοργανώνεται για τρίτη χρονιά στον ποταµό Αχέροντα στις 3 
Αυγούστου 2012, µε την επιµέλεια του πολιτιστικού συλλόγου Βουβοποτάµου, και τη διοργάνωση της 
Π.Ε. Πρέβεζας.  

Πρόκειται για µια αλλιώτικη βραδιά, γεµάτη από ροκ και blues µουσική,  που µε φόντο το ποτάµι των 
ψυχών θα ταξιδεύσει το κοινό σε µουσικά µονοπάτια. Η µουσική ροκ στο σύνολό της, αποτελεί ένα 
είδος δηµοφιλούς µουσικής που χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθµό και από ευδιάκριτη, 
χαρακτηριστική µελωδία φωνητικών η οποία συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, 
ηλεκτρικό µπάσο και ντραµς. Πολλές φορές χρησιµοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα, όπως πιάνο 
και συνθεσάιζερ. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση στοχεύει στο νεανικό κοινό της περιοχής. Ξεφεύγει λοιπόν από τις βραδιές 
παραδοσιακής µουσικής και έτσι απευθύνεται σε ανθρώπους µε τέτοιου είδους ακούσµατα. Η 
διοργάνωση δίνει την ευκαιρία σε ντόπια ερασιτεχνικά συγκροτήµατα να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους στο ευρύ κοινό, δίνει «βήµα» σε αυτά τα παιδιά για να εκφραστούν και παράλληλα θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν επαγγελµατική δουλειά από µουσικό σχήµα που δραστηριοποιείται 
στην ελληνική δισκογραφία.         

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και εκτυπώσεις. 

5) Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε τη συνεργασία του Συλλόγου 
Μικρασιατών και Ποντίων Πρέβεζας, ενός αφιερώµατος στην ποντιακή παράδοση µε παραδοσιακούς 
ποντιακούς χορούς και µουσική, που θα πραγµατοποιηθεί στις 6 Αυγούστου 2012 στο κηποθέατρο 
της Πρέβεζας. 

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

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για ηχητική κάλυψη και εκτυπώσεις. 
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6) Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε τη συµβολή του πολιτιστικού 
Συλλόγου Νέας Σαµψούντας «Η ΑΜΙΣΟΣ», ενός τριήµερου πολιτιστικών εκδηλώσεων, στην Ν. 
Σαµψούντα στις 2- 3 και 4 Αυγούστου 2012, το πρόγραµµα του οποίου περιλαµβάνει:  

Στις 2 Αυγούστου 2012: Σεργιάνι στην πολιτιστική µας κληρονοµιά µε παραδοσιακούς χορούς από το 
Ανατολικό Αιγαίο, τη Μικρά Ασία, το Συρράκο και τη Μακεδονία. Ακολουθεί Παραδοσιακό γλέντι µε 
Ηπειρώτικο µουσικό σχήµα. 

Στις 3 Αυγούστου 2012: Αφιέρωµα στην αλησµόνητη πατρίδα, χοροί του Ανατολικού και ∆υτικού 
Πόντου. Ακολουθεί Παραδοσιακό Ποντιακό γλέντι µε ποντιακούς τραγουδιστές και µουσικούς. 

Στις 4 Αυγούστου 2012: λαϊκοί και ποντιακοί χορών. Ακολουθεί Λαϊκό-Ρεµπέτικη βραδιά και 
παράλληλη εκδήλωση φωτογραφίας µε θέµα «Οι άγιοι του Πόντου»  

Οι τριήµερες εκδηλώσεις «ΑΜΙΣΟΣ» αποτελούν θεσµό για τα πολιτιστικά δρώµενα της Πρέβεζας 
καθώς τα τελευταία 20 χρόνια διοργανώνονται ανελλιπώς στη Νέα Σαµψούντα.  Καλύπτουν τη 
µουσική και χορευτική παράδοση της Ελλάδας σε όλες της τις εκφάνσεις :παραδοσιακή, λαϊκή και 
κυρίως ποντιακή. Συµµετέχουν χορευτικά σχήµατα από όλη την Ελλάδα και ορχήστρες καταξιωµένων 
µουσικών.  

Η εκδήλωση αυτή απευθύνεται κυρίως στους Πόντιους της περιοχής οι οποίοι αποτελούν µια 
κοινωνική οµάδα µε έντονη παρουσία στο Νοµό αλλά προσελκύει και τους υπόλοιπους κατοίκους του 
Νοµού λόγω της ποικιλοµορφίας και της καλλιτεχνικής αξίας των εκδηλώσεων, όπως και τους 
τουρίστες που εκείνοι την περίοδο βρίσκονται στο Νοµό. 

Σκοπός της διοργάνωσης είναι η προσπάθεια  να διατηρηθεί η παράδοση του ιστορικού Πόντου στην 
πλήρη της έκφραση στους τοµείς δηλαδή του χορού, της µουσικής, των εθίµων και της ένδυσης. 
Επίσης είναι η κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής µε  τη διάσωση, τη διατήρηση και τη διάδοση των 
ηθών και εθίµων του Πόντου και τη σύσφιξη των σχέσεων του Ποντιακού Ελληνισµού γεφυρώνοντας 
παράλληλα τις διαφορές µεταξύ του προσφυγικού και ντόπιου στοιχείου και δίνοντας παραδείγµατα 
προόδου και συνέχειας. Τέλος στοχεύει στο να δώσει στους νέους ηθικές αξίες και αυτοί µε τη σειρά 
τους ένα δυναµικό παρόν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σήµερα. 

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

7) Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στη διοργάνωση εκδήλωσης λαϊκής 
µουσικής µε ρεµπέτικη ορχήστρα, µε την επιµέλεια του αθλητικού σωµατείου Κεραυνός 
Θεσπρωτικού, που θα πραγµατοποιηθεί στις 27 Ιουλίου, στον χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Θεσπρωτικού. 

Η εκδήλωση εντάσσεται σε µια προσπάθεια του αθλητικού συλλόγου να προσεγγίσει και άλλους 
τοµείς του πολιτισµού εκτός του αθλητισµού και να συντελέσει και αυτός στην προώθηση και 
προβολή του πολιτισµού µας. Επίσης µε αυτόν τον τρόπο ο Σύλλογος προσπαθεί να προσελκύσει 
νέους αθλητές, να γνωστοποιήσει το έργο του σε ευρύ κοινό και να περάσει έµµεσα το µήνυµα του.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω εκδήλωση, για κατασκευή παταριού. 

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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