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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/25-07-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι πέντε (25) του µηνός 
Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, συνήλθε σε έκτακτη 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. 

Στην έκτακτη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την 
αριθµ. πρωτ. οικ. 66905/2565/25-07-2012 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου της, λόγω του 
επείγοντος της συζήτησης του µοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, 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. Φώτης Κων/νος, 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. 
66905/2565/25-07-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).    

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 17-07-2012 
συνεδριάσεως. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
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Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Τις αριθµ. 37/1123/23-12-2011, 2/57/20-01-2012, 7/226/01-03-2012, 9/294/23-03-2012 και 
13/523/11-05-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
σχετικά µε τους διενεργηθέντες ανοιχτούς (τακτικούς και επαναληπτικούς) µειοδοτικούς 
διαγωνισµούς για την προµήθεια πετρελαιοειδών κα λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, οι οποίοι 
απέβησαν άγονοι, δεδοµένου ότι δεν προσήλθαν υποψήφιοι προµηθευτές για κατάθεση 
προσφοράς. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 65474/2495/20-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65788/2514/23-
07-2012 στον φάκελο 7/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 
υπογραφή σύµβασης µε την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, στην εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ O.E. µε ΑΦΜ: 082970873 ∆ΟΥ: Ηγουµενίτσας και ταχ. ∆/νση: 
1ο χλµ. Παράδροµος Εγνατίας Ηγ/τσα, για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και 
λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000,00 
€ χωρίς ΦΠΑ και επισυνάπτεται σχέδιο  της σχετικής σύµβασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 21/834/25-07-2012) 

− Εγκρίνει την ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε. µε ΑΦΜ 082970873 ∆ΟΥ Ηγουµενίτσας (1ο χιλ. παράδροµος Εγνατίας Ηγουµενίτσα), 
της προµήθειας υγρών καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, για την 
κάλυψη των επιτακτικών αναγκών σε καύσιµα, των οχηµάτων και µηχανηµάτων και για 
την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι οι 
διενεργηθέντες σχετικοί ανοιχτοί (τακτικοί και επαναληπτικοί) µειοδοτικοί διαγωνισµοί, 
απέβησαν άγονοι και δεν προέκυψε ανάδοχος προµηθευτής, και  

− Εγκρίνει την υπογραφή της σύµβασης µε την ως άνω εταιρεία, για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, ποσού µέχρι 20.000.00 € χωρίς ΦΠΑ, µε τιµή χρέωσης που θα 
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υπολογίζεται στην λιανική τιµή του πρατηρίου του προµηθευτή κατά την ηµέρα πώλησης 
του είδους, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2012 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), φορέας 072 ΚΑΕ 1511. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Μετά τη λήψη της παραπάνω αποφάσεως, λύεται η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

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. Φώτης Κων/νος,  

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β41Α7Λ9-5ΗΘ


