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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/31-07-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα µία (31) 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 ανέλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Επίσης το µέλος της Επιτροπής κ. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά την 
εκλογή του ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κατά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012, παραιτήθηκε από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 26-06-2012 
δήλωσή του (συνηµµένη µε αριθµ. πρωτ. 56846/2148/26-06-2012 στον Φάκελο Α/2012 της 
Ο.Ε.), η οποία ισχύει από την ηµεροµηνία υποβολής της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

3. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. 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. 
67705/2601/27-07-2012 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).    

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-
Ντάσση Καλλιρρόη, σηµείωσαν ότι, για λόγους οικονοµίας της συζήτησης και δεδοµένου ότι 
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τα θέµατα της ηµερήσιας αλλά και της εκτός ηµερήσιας διάταξης είναι πολλά και σηµαντικά και 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, θα τοποθετηθούν αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά, µετά την 
ολοκλήρωση της παρουσίασής τους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και της παροχής των 
απαραίτητων διευκρινίσεων επ’ αυτών. 

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 25-07-2012 συνεδριάσεως.  

1. ∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου, για τις ανάγκες της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

2. Παροχή εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων και τα Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
∆ικαίου και τα Ιδρύµατά τους ώστε να προβούν στην προµήθεια τροφίµων, λοιπών 
αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., µε δικές τους διαδικασίες για το έτος 2013. 

3. Έγκριση τρόπου υλοποίησης των δράσεων του έργου του Ε.Π. Culture, µε τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», έγκριση ανάθεσης των 
σχετικών υπηρεσιών και συγκρότηση της Οµάδας Έργου. 

4. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: ∆ιαχείριση, Συντονισµός & 
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού 
προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για 
την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of 
Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

5. Κατάρτιση της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού 
προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για 
την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of 
Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

6. Έγκριση του Πρακτικού 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη 
της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει και της αριθµ. πρωτ. 
67259/476/26-07-2012 γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, 
σχετικά µε το θέµα.  

7. Έγκριση δαπάνης για επίδοση δικογράφων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης, για ενέργειες τουριστικής προβολής της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

9. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της 14ης ∆ιεθνούς 
Συνάντησης Πολυφωνικού Τραγουδιού και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

10. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του τριήµερου Θερινού 
Σινεµά στα Κάτω Πεδινά και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

11. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδηλώσεων προς τιµή 
της Ελληνίδας Αγρότισσας και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

12. Έγκριση έκδοσης πονήµατος από την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

13. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
63077/2743/13-07-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
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δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Βρυσοχώρι του ∆ήµου Ζαγορίου, µετά την πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 05-07-2012. 

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

15. Απόφαση επί της από 18-05-2012 ένστασης της Κατασκευαστικής Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – 
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου κατασκευής του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. 
Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά της αριθ. 39114/3876/14-05-2012  πράξεως 
εγγράφου  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου 
Σουλίου», προϋπολογισµού  € 1.720.000,00 µε ΦΠΑ. 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας (οριακής) του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αµµουδιάς Ν. Πρέβεζας», αναδόχου 
εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Ε.», µέχρι την 31-08-2013. 

18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Μ. Σωσίνου», αναδόχου Αντωνίου Καφτάνη, µέχρι την 
30-11-2012. 

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου», αναδόχου 
Βασιλικής Βασιλείου, µέχρι την 30-09-2012. 

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή Μουσείου Αργυροχρυσοχοΐας στους Καλαρρύτες» αναδόχου «Α. Μπίτη & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2012. 

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο ∆.∆. Πλατανιών 
(Τσεριτσιάνων)  ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. 
Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2013. 

22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό 
(Χίνκα - Ζόργιανη – Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 200.000,00  µε ΦΠΑ. 

23. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-07-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση κατασκευής διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.  

24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 
ζηµιών αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισµού € 24.586,00 µε ΦΠΑ. 

25. Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: "Development of sustainable biogas strategies for 
integrated agro industrial waste management και ακρωνύµιο BioGAIA" στο πλαίσιο του 
προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 15.695,00 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κατάρτιση της διακήρυξης. 

26. Έγκριση µετακίνησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Μανώλη Άγγελου, κτηνιάτρου, στην Αθήνα, και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα 
«ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΚΡΙΣΕΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (RASSF)».  

27. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και έγκριση 
των σχετικών δαπανών. 
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28. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση 
βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας - Κορωνησίας προς 
Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου, Ε∆Ε. 

29. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες επισκευών  Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», αναδόχου Βασιλείου Τάτση, 
µέχρι την 24-08-2012. 

30. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο 
ρέµα Καρυδά – Συµπληρωµατικά τεχνικά οδού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού 
€ 31.000,00 µε ΦΠΑ. 

31. Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος 
Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

32. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ Υπέρβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικών τµηµάτων ∆ήµου Πρέβεζας», αναδόχου εταιρείας «Γεράσιµος Μπέλλος & Σια 
Ε.Ε.». 

33. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικού στο ∆.∆. Κορυφούλας ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού 
€ 55.000,00 µε ΦΠΑ. 

34. Έγκριση πληρωµής της 1ης και 2ης δόσης για την αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη, για την 
διαχείριση έργου - οικονοµική διαχείριση του έργου στο οποίο µετέχει η Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
τίτλο «Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για τη φύση» (“Sustainable Use of 
Regional Funds for Nature / SURF-Nature”), στα πλαίσια του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC. 

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

36. Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/04-07-2012 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 
«INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του 
αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-
2013. 

37. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες οχηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

38. Έγκριση δαπάνης δηµοσίων σχέσεων (παράθεση γεύµατος σε δηµοσιογράφους), της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

40. Έγκριση δαπάνης για την αποξήλωση, εγκατάσταση, τοποθέτηση και συντήρηση  
κλιµατιστικών µονάδων της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

41. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια θερινών ενδυµάτων και υποδηµάτων για τους 
χειριστές – οδηγούς της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2012. 

42. Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά υλικών δακοκτονίας  (βαρέλια µε  φυτοπροστατευτικά  
σκευάσµατα, δακοπαγίδες, ψεκαστήρες) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
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43. Απόφαση επί της από 13-07-2012 ένστασης της εταιρείας «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.», κατά των 
όρων της διακήρυξης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε 
ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων 
Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377). 

44. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή Σχολικού κτιρίου ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 
περιοχή Λαδοχωρίου στον χώρο του 3ου Γυµνασίου», αναδόχου εταιρείας «Ζιώρης Α.Ε.», 
µέχρι την 31-12-2012. 

45. Έγκριση τροποποίησης της µελέτης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου 
∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης». 

46. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, 
από 31-07 έως 02-08-2012 προκειµένου να παραβρεθεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατόπιν 
προσκλήσεως  του Αναπληρωτή Υπουργού, µε θέµα τις εργασίες στο Λιµάνι της 
Ηγουµενίτσας. 

47. Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

48. Έγκριση παράτασης της από 08-06-2012 σύµβασης για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας.  

49. Έγκριση του αριθµ. Ι/12-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για 
τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας. 

50. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και έγκριση 
δαπάνης για την ασφάλιση του ΚΥ 6666 επιβατικού οχήµατος, που παραχωρήθηκε από 
την Περιφέρεια Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας. 

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

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. Απόφαση επί της από 23-07-2012 ένστασης της εταιρείας « Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», 
κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 
8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377) και 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

2. Έγκριση των Πρακτικών (1)/17-07-2012 και (2)/25-07-2012 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 17-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης Επαρχιακής Οδού στο Ελεύθερο 
Κόνιτσας στο ύψος του Ιερού Ναού», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό χαλιών του γραφείου του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

4. Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-06-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισµού € 9.500,00 µε ΦΠΑ και 
κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
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5. Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-06-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισµού € 9.650,00 µε ΦΠΑ. 

6. Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

7. Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στον ποταµό 
Σαραντάπορο στην περιοχή Μαστοροχωρίων Ιωαννίνων. 

8. Έγκριση Α’ τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου 
«Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012.  

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού 
Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου Γεωργίου 
Φάκου Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2012. 

10. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στη Λευκάδα, 
την 01-08-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση στο 
Επιµελητήριο Λευκάδας και στην Αθήνα από 06 έως 07-08-2012.  

11. Απόφαση επί της από 05-06-2012 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ 
Πρέβεζας-Παραµυθιάς», κατά του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
των εργασιών του έργου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει και της 
από 30-07-2012 γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά 
µε το θέµα.  

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και η απόφαση της προηγούµενης, από 25-07-
2012 έκτακτης συνεδριάσεως.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

∆ιεξαγωγή του διαγωνισµού για τη µίσθωση ακινήτου, για τις ανάγκες 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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών µισθώσεων, 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. 14/575/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 242/96, για τη µίσθωση ακινήτου για 
τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και οι όροι της διακήρυξης αυτού, όπως 
συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 44451/3521/21-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
Η διακήρυξη αφορά στη µίσθωση ακινήτου στην πόλη των Ιωαννίνων, η δε δαπάνη θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) 
(Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0813). Επίσης εγκρίθηκε η δαπάνη € 80,00 για την κάλυψη των εξόδων 
δηµοσίευσης της ανακοίνωσης διενέργειας του διαγωνισµού, σε µια τοπική εφηµερίδα σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 66804/5084/25-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66845/2564/25-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής:» … Σας διαβιβάζουµε την έκθεση καταλληλότητας του 
ακινήτου, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του 
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άρθρου 13 παρ. 4 του Π.∆. 242/96 και παρακαλούµε για τη διεξαγωγή της προφορικής 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 5 του Π.∆. 242/1996 «Περί 
καθορισµού προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκµίσθωση, τη δωρεά, την 
παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη µίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών 
πραγµάτων». Η ενδιαφερόµενη έχει ενηµερωθεί µε το υπ αριθµ. 62640/4727/12-7-2012 έγγραφο 
της Υπηρεσίας.».  

Η από 12-07-2012 έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας για τη µία προσφορά που κατατέθηκε 
για τον διαγωνισµό του θέµατος, αναφέρει επί λέξει: 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
            ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΕΚΘΕΣΗ   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ   ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Για την στέγαση Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου 
 

Στα Ιωάννινα, σήµερα 12  Ιουλίου 2012 , η επιτροπή του άρθρου 13 παρ 4 του Π.∆. 242/96, η 
οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο, Περιφερειακό Σύµβουλο Καττή Νικόλαο, το µέλος και  
περιφερειακό Σύµβουλο Χατζηεφραιµίδη Πρόδροµο και τον Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αργύρη Νάκο. 
 
Έχοντας υπόψη 
� Την υπ΄αριθµ 49101/3886/05-06-2012 διακήρυξη µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης 

οικηµάτων της περιφέρειας Ηπείρου, για την στέγαση Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.   

� Την από 25-06-2012 προσφορά της κ. Παππά Σπυριδούλας  για το ακίνητο ιδιοκτησίας της, 
που βρίσκεται επί της Πλατείας Πάργης 3 στον 1ο όροφο.  

 
  Μεταβήκαµε προκειµένου να προβούµε σε αυτοψία για τη σύνταξη έκθεσης καταλληλότητας 
του κάθε οικήµατος που προσφέρθηκε για τη στέγαση Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ   κ. Παππά Σπυριδούλας   
   Σύµφωνα µε την προσφορά του, διαθέτει προς ενοικίαση ακίνητο  συνολικής επιφάνειας 
117τ.µ.. Το ακίνητο βρίσκεται στον πρώτο  όροφο και αποτελείται από έναν µεγάλο χώρο 
υποδοχής, τρία επιµέρους γραφεία, δύο µπάνια, µια αποθήκη και µια κουζίνα. Έχει επαρκή 
φωτισµό – αερισµό, πληροί του όρους της διακήρυξης και είναι κατάλληλο για την χρήση  για 
την οποία προορίζεται. 

Ιωάννινα  12-07-2012 
 
Καττής Νικόλαος 
 
Χατζηεφραιµίδης  Πρόδροµος 
 
Αργύρης  Νάκος  

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

8. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε να προσέλθει στην 
Επιτροπή, προκειµένου να καταθέσει την οικονοµική της προσφορά, η µοναδική διαγωνιζόµενη 
που κατέθεσε προσφορά και της οποίας το προσφερόµενο ακίνητο κρίθηκε κατάλληλο µε το από 
12-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, και η οποία είχε ενηµερωθεί για την 
παρούσα συνεδρίαση, µε το αριθµ. πρωτ. 65837/5036-2012 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στην Επιτροπή προσήλθε η κ. Σπυριδούλα Παππά, ιδιοκτήτρια του προσφερόµενου ακινήτου, 
που βρίσκεται στα Ιωάννινα, επί της Πλατείας Πάργης αρ. 3 στον 1ο όροφο, εµβαδού 117 τ.µ. και 
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κατέθεσε την οικονοµική της προσφορά για το ανωτέρω προσφερόµενο ακίνητο, που ήταν € 
470,00 µηνιαίο µίσθωµα. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ζήτησε από την κ. Παππά να προσαρµόσει την προσφορά της σε 
χαµηλότερο ποσό, και µετά από συζήτηση που ακολούθησε, η κ. Σπυριδούλα Παππά κατέθεσε 
την τελική της προσφορά, που ήταν € 450,00 µηνιαίο µίσθωµα. 

Επίσης η κ. Παππά κατέθεσε στη Γραµµατεία της Επιτροπής, την αριθµ. 3068110012483 
εγγυητική επιστολή ποσού € 47,00 της Τράπεζας ΑΤΕBank, Κατάστηµα Φιλιππιάδας, µε αριθµ. 
πρωτ. 783/27-07-2012 (αντίγραφο αυτής επισυνάπτεται στο φάκελο της εισήγησης επί του 
θέµατος, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66845/2564/25-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.). 

Στη συνέχεια συντάχθηκε και υπογράφηκε σχετικό Πρακτικό (το οποίο επισυνάπτεται στο φάκελο 
της εισήγησης επί του θέµατος, µε αρ. πρωτ. 66845/2564/25-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.).  

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να κατακυρωθεί το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού στην κ. Σπυριδούλα Παππά του Βασιλείου, ιδιοκτήτρια του ακινήτου που 
βρίσκεται στα Ιωάννινα, επί της Πλατείας Πάργης αρ. 3 στον 1ο όροφο, εµβαδού 117 τ.µ. το οποίο 
κρίθηκε κατάλληλο για την χρήση  για την οποία προορίζεται, σύµφωνα µε το από 12-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας, και µε προσφορά µηνιαίού µισθώµατος € 450,00 η 
οποία κρίνεται συµφέρουσα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/835/31-07-2012) 

Κατόπιν της διεξαγωγής, από την Οικονοµική Επιτροπή, του διαγωνισµού, για τη µίσθωση ακινήτου, 
για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, 

Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού στην κ. Σπυριδούλα Παππά του Βασιλείου, 
ιδιοκτήτρια του ακινήτου που βρίσκεται στα Ιωάννινα, επί της Πλατείας Πάργης αρ. 3 στον 1ο όροφο, 
εµβαδού 117 τ.µ. το οποίο κρίθηκε κατάλληλο για την χρήση  για την οποία προορίζεται, σύµφωνα µε 
το από 12-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Καταλληλότητας (ανωτέρω υπό στ. 7) µε µηνιαίο µίσθωµα 
€ 450,00 και  

Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε την κ. Σπυριδούλα Παππά του Βασιλείου, για τη µίσθωση του 
ανωτέρω ακινήτου, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου, µε µηνιαίο µίσθωµα € 450,00 που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0813) για χρονική διάρκεια µέχρι την 31-12-2014 , µε τους όρους όπως 
αναλυτικά θα αναφέρονται σ’ αυτή. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, που 
δήλωσαν ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την αναγκαιότητα µίσθωσης ακινήτων για τις 
ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 

Παροχή εξουσιοδότησης στους Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων και τα Νοµικά τους Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα Ιδρύµατά τους ώστε να προβούν στην προµήθεια τροφίµων, 
λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, κατά περίπτωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., µε δικές τους διαδικασίες για το έτος 2013.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
66121/5051/24-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66213/2528/24-07-2012 στον 
φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία κοινοποιεί το πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, µε το οποίο 
γνωµοδοτεί για την παροχή εξουσιοδότησης για την ανάδειξη, από τους ίδιους, 
προµηθευτή – χορηγητή τροφίµων, πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου και εισηγείται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση σε όλους τους Ο.Τ.Α. και τα 
Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα ιδρύµατά τους, που θα καταθέσουν 
σχετικά αιτήµατα στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου και εφόσον επικαλούνται σχετική δυνατότητα, ώστε να προβούν στην 
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προµήθεια τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, 
κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για το έτος 2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/836/31-07-2012) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης σε όλους τους Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Ιωαννίνων, τα Νοµικά 
τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα ιδρύµατά τους, που θα καταθέσουν σχετικά αιτήµατα 
στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου και εφόσον 
επικαλούνται σχετική δυνατότητα, για την ανάδειξη µε δικές τους διαδικασίες, προµηθευτών – 
χορηγητών τροφίµων, πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου, για την 
κάλυψη των αναγκών τους για το έτος 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του 
ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και 
βάσει του από 24-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης Π.Ε. Ιωαννίνων, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί 
οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης. 
...................................................................................................................................................... 

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 τρόπου υλοποίησης των δράσεων του έργου του Ε.Π. Culture, µε τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», έγκριση ανάθεσης 
των σχετικών υπηρεσιών και συγκρότηση της Οµάδας Έργου.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67099/2763/26-07-2012  
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67169/2567/26-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«…. Το Ε.Π.Culture  µε τίτλο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac 
εγκρίθηκε  το 2010. 
    Το ύψος του προγράµµατος  συνολικά ανέρχεται στις 393.795 Ευρώ. Η συµµετοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 50%  ήτοι 196,897,5 ευρώ. Πιο συγκεκριµένα για την Περιφέρεια 
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Ηπείρου ο προϋπολογισµός όπως διαµορφώθηκε στο εταιρικό σχήµα ανέρχεται στις 52.938 ευρώ 
από τα οποία τα 26.469 ευρώ είναι η ίδια συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου. 
   Αντικείµενο του έργου είναι η παραγωγή ενός Ευρωπαϊκού Αγροτικού Ηµερολογίου µε κεντρικό 
άξονα τον παραδοσιακό τρόπο πρόβλεψης του καιρού και επιδίωξη η διερεύνηση των αξιών της 
παραδοσιακής ζωής µέσω της έρευνας, της συνεργασίας και της διάδοσης. 
Το έργο στοχεύει στη δηµιουργία ενός διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών 
µέσα από ένα µακροχρόνιο δίκτυο συνεργασίας, το οποίο θα επιτρέψει την επικοινωνία ανάµεσα 
στην παράδοση και την καινοτοµία. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι  από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 
31 ∆εκεµβρίου 2012. 

∆ράσεις του έργου είναι : 

Ι.Συντονισµός:  Επιτροπές Καθοδήγησης 
II. Έρευνα για την Ιστορία των Ευρωπαϊκών ηµερολογίων και την πρόβλεψη του καιρού 
III. Συνεργασία: 
- Έρευνα και Εργαστήριο για τις Γραπτές  Πηγές της παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού  
- Έρευνα και Εργαστήριο για τις Προφορικές Πηγές της παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού. 
- CultRural Φεστιβάλ (Το φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί στο Νοµό Ιωαννίνων) 
- Τελικό συνέδριο 
IV. διάδοση: 
- Εικονικό 3D αλµανάκ (website) 
- Εκθέσεις και εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
- Υλικό δηµοσιότητας (DVD και φυλλάδια) 
Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε 
Τη συγκρότηση της οµάδας έργου του Επιστηµονικού προσωπικού και των τεχνικών για τις ανάγκες 
που συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή των δραστηριοτήτων προγράµµατος και περιγράφονται στο 
κεφάλαιο 1 του προϋπολογισµού «Αµοιβές του επιστηµονικού προσωπικού και των τεχνικών» ως 
εξής : 
• Τη Σοφία Τριάντου, υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ως 

επιστηµονικό υπεύθυνο του προγράµµατος, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.  
• Την Ελένη Παγκρατίου, αρχιτέκτονα – γεωγράφο, ως  Τεχνικό Σύµβουλο, για ποσό 4.200 €, για 

όλη τη διάρκεια του προγράµµατος 
• Τη Μαρία Τσουµάνη,  υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων του τµήµατος 

Επιστηµών της Τέχνης και πλαστικών Τεχνών, ως ερευνήτρια σε θέµατα παραδοσιακής 
πρόβλεψης  του καιρού, για ποσό 2.100€, για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος 
Τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες για τις ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή των 
δραστηριοτήτων προγράµµατος και περιγράφονται στο κεφάλαιο 1 του προϋπολογισµού 
«Αµοιβές των καλλιτεχνών» ως εξής : 

• Τη ∆ιονυσία Φειδοπούλου, καθηγήτριας χορού, χορογράφο, για ποσό 1.200€,  για όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος.  
Τις υπηρεσίες για τις ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε την  παραγωγή, την επικοινωνία, τη 
διάδοση και την εκµετάλλευση του έργου και περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 του 
προϋπολογισµού «Μετάφραση» ως εξής : 

• Τη ∆ήµητρα Τζουλάφη, ως  µεταφράστρια προς και από την Αγγλική γλώσσα για ποσό 2.000 €, 
για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.  
Τις υπηρεσίες για τις ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
έργου του  και περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του προϋπολογισµού «Κόστος αναπαραγωγής» 
ως εξής : 

• Τη ∆άφνη Χαρίση, σύµφωνα µε την από  10-1-12 σύµβαση προµήθειας γραφικής ύλης µε την 
Περιφέρεια Ηπείρου για ποσό 1.000€,   
Τις υπηρεσίες για τις ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε την  ∆ιοίκηση & διαχείριση του έργου 
και περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 του προϋπολογισµού «Προσωπικό», συγκροτεί την οµάδα 
έργου ως εξής : 

• Αθανάσιος Καλογήρου, Προϊστάµενος  της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  
• Γεωργία Καραγιώτη, Κοινωνική Λειτουργός Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας  
• Ευγενία Τσουµάνη, Προϊσταµένη του τµήµατος Υποστήριξης και Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης 

∆ια βίου µάθησης, απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού ,     
• Αθανάσιο Μπουκουβάλα, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆ια βίου µάθησης, Απασχόλησης, 

Εµπορίου και Τουρισµού,  
Ελένη Ζάρρα, Προϊσταµένη του τµήµατος Αθλητισµού, Πολιτισµού,  της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριµνας. ……». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/837/31-07-2012) 

Α. Εγκρίνει, η υλοποίηση των δράσεων του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», στο 
οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, να γίνει µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε επιστηµονικό υπεύθυνο 
του Προγράµµατος τη Σοφία Τριάντου, υπάλληλο της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης. 

Ο τελικός προϋπολογισµός του ανωτέρω έργου για την Περιφέρεια Ηπείρου, όπως 
διαµορφώθηκε στο εταιρικό σχήµα, ανέρχεται στο ποσό των € 52.938,00 εκ των οποίων, 
ποσό € 26.469,00 είναι η ίδια συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, η δε εγκεκριµένη 
κατανοµή ανά κατηγορία δράσης, αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ   

  ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Κόστος που συνδέεται άµεσα µε την εφαρµογή των δραστηριοτήτων προγράµµατος 

 Αµοιβή των καλλιτεχνών 2000
 Ανταµοιβές του επιστηµονικών προσωπικού και των 
τεχνικών 

15870

Ταξίδια   3600

Επιβίωση    3386

∆απάνες του πιστοποιητικού των τελικών δηλώσεων 2000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 26856

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η παραγωγή, η επικοινωνία, οι δαπάνες διάδοσης και οι δαπάνες της εκµετάλλευσης  

DVD 0

web site 0

Posters 3000

Logo 0

παραγωγή 
  

flyers 3000

Μετάφραση   2000

Κόστος διανοµής   500

Κόστος διάδοσης  public 
publicity 

1000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 9500

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κόστος συµµετοχής  στις διασκέψεις, σεµινάρια/εργαστήρια 

Μίσθωση εγκαταστάσεων   700

Travel expenses   600

Τοπικές µεταφορές   800

κόστος αναπαραγωγής   549

Αµοιβές οµιλητών   300

Reproduction cost   1000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3949
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Έξοδα ταξιδιού και έξοδα διαµονής για το διοικητικό προσωπικό σχετικά µε την εφαρµογή 
της δράσης 
Ταξίδια   2400

Επιβίωση    2233

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   4633
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  ∆ιοίκηση & διαχείριση 
προσωπικού      

Προσωπικό   8000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   52938

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 26469
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΟΥ (ΕΛΛΑ∆Α) 26469

 

Εγκρίνει την ανάθεση υπηρεσιών για την οµάδα του Επιστηµονικού προσωπικού και των 
Τεχνικών του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», για τις ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε 
την εφαρµογή των δραστηριοτήτων του Προγράµµατος και περιγράφονται στο κεφάλαιο 1 του 
προϋπολογισµού «Αµοιβές του επιστηµονικού προσωπικού και των τεχνικών», ως εξής:  

− στην Ελένη Παγκρατίου αρχιτέκτονα γεωγράφο, ως Τεχνικό Σύµβουλο, µε τίµηµα για το 
σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 4.200,00 για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος 
και  

− στην Μαρία Τσουµάνη, υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, του Τµήµατος 
Επιστηµών της Τέχνης και Πλαστικών Τεχνών, ως ερευνήτρια σε θέµατα παραδοσιακής 
πρόβλεψης του καιρού, µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 2.100,00 
για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. 

Εγκρίνει την ανάθεση των καλλιτεχνικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του Προγράµµατος που 
συνδέονται άµεσα µε την εφαρµογή των δραστηριοτήτων αυτού και περιγράφονται στο 
κεφάλαιο 1 του προϋπολογισµού «Αµοιβές των καλλιτεχνών», ως εξής: 

− στη ∆ιονυσία Φειδοπούλου του ∆ηµητρίου, καθηγήτρια χορού, χορογράφο, µε τίµηµα για 
το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 1.200,00 για όλη τη διάρκεια του 
προγράµµατος 

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για τις ανάγκες του Προγράµµατος που συνδέονται 
άµεσα µε την παραγωγή, την επικοινωνία, τη διάδοση και την εκµετάλλευση του έργου και 
περιγράφονται στο κεφάλαιο 2 του προϋπολογισµού «Μετάφραση», ως εξής: 
− στη ∆ήµητρα Τζουλάφη του Σπυρίδωνα, ως µεταφράστρια προς και από την Αγγλική 

γλώσσα, µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 2.000,00 για όλη τη 
διάρκεια του Προγράµµατος 

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για τις ανάγκες του Προγράµµατος που συνδέονται 
άµεσα µε την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου αυτού και περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 
του προϋπολογισµού «Κόστος αναπαραγωγής», ως εξής: 

− στη ∆άφνη Χαρίση, για την προµήθεια γραφικών ειδών, µειοδότρια του σχετικού 
διαγωνισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012 (αριθµ. 37/1112/23-12-2011 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής), µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 
1.000,00 για όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος. 

Εγκρίνει την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και των: 
Ελένης Παγκρατίου, Μαρίας Τσουµάνη, ∆ιονυσίας Φειδοπούλου του ∆ηµητρίου, ∆ήµητρας 
Τζουλάφη του Σπυρίδωνα και ∆άφνης Χαρίση, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, 
σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄ αυτές. 

Β.  Συγκροτεί την Οµάδα Έργου του Προγράµµατος, για τις ανάγκες που συνδέονται άµεσα µε 
τη ∆ιοίκηση & ∆ιαχείριση του έργου και περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 του 
προϋπολογισµού «Προσωπικό», ως εξής : 

1. Αθανάσιος Καλογήρου, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 

2. Γεωργία Καραγιώτη, Κοινωνική Λειτουργός, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου 

3. Ευγενία Τσουµάνη, Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης και Εκπαίδευσης της 
∆ιεύθυνσης ∆ια βίου µάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου 

4. Αθανάσιος Μπουκουβάλας, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης ∆ια βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, της Περιφέρειας Ηπείρου 
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5. Ελένη Ζάρρα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Αθλητισµού, Πολιτισµού, της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι διαφωνεί 
κατ’ ουσία στη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο διακρατικό 
Πρόγραµµα της Ε.Ε., επειδή δεν εξυπηρετεί καµία ουσιαστική ανάγκη των αγροτών. 

......................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: ∆ιαχείριση, Συντονισµός & Εκπόνηση 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού προϋπολογισµού 
€ 64.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των 
Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine  Products" µε το 
ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Ιταλία 2007-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, 
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Interreg Ελλάδα – 
Ιταλία: Wine – net. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 66754/2758/25-07-2012 έγγραφο, 
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συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66780/2557/25-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής:  

« ….. Το έργο ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / «Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products» µε ακρωνύµιο WINE NET  υλοποιείται 
στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Ιταλία 2007-2013, και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής», Μέτρο 
3.1 «Προώθηση της πολιτιστικής και της περιβαλλοντικής κληρονοµιάς».  

Το έργο έχει εγκριθεί από την 3η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, που πραγµατοποιήθηκε στην 
Κέρκυρα στις 15 Ιουλίου 2011 µε συνολικό προϋπολογισµό ένα εκατοµύριο διακόσιες σαράντα 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.240.500,00 €). 

 Το εταιρικό σχήµα απαρτίζεται από πέντε εταίρους: 

1. Την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ (Επικεφαλής 
Εταίρος) 

2. Την Περιφέρεια Ηπείρου (Εταίρος 2) 

3. Το ∆ήµο Κόνιτσας (Εταίρος 3) 

4. Το ∆ήµο Cellino San Marco (Εταίρος 4), ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Μπρίντιζι στην 
Περιφέρεια της Απουλίας 

5. Το ∆ήµο Guagnano (Εταίρος 5), ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Λέτσε στην Περιφέρεια 
της Απουλίας 

Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών δράσεων µεταξύ των εταίρων και στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και εµπειριών στους τοµείς οίνου και αµπέλου και στην περαιτέρω εξέλιξή τους. 
Επιπλέον, η διασυνοριακή αυτή συνεργασία αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των τοπικών οινοπαραγωγών, στην από κοινού προώθηση των µεσογειακών 
κρασιών και στην ανάπτυξη του διασυνοριακού εµπορίου αµπελο-οινικών προϊόντων και οινικού 
τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. Ο τελικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του προγράµµατος για 
τη Περιφέρεια Ηπείρου, ανέρχεται στις 160.500 €.  

Στα πλαίσια του έργου η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να υλοποιήσει τις παρακάτω 
δράσεις που προκύπτουν από τα σχετικά Πακέτα Εργασίας (Work Packages) και τα παραδοτέα 
(Deliverables) που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο (Application Form) 
συνολικού προϋπολογισµού 64.000 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

• ∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου (ΠΕ1/ ∆ράση 1.2. – 15.000€) 

• Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του οινικού τουρισµού στη διασυνοριακή 
περιοχή (ΠΕ3/ ∆ράση 3.2. – 49.000€) 

Η υλοποίηση των δράσεων του έργου θα γίνει µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού και σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία, ενώ το κείµενο της 
διακήρυξης έχει ελεγχθεί και από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε  
Α) Την έγκριση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου / ων που 
θα υλοποιήσουν τις ανωτέρω ενέργειες 
 Β) Την έγκριση του ποσού των 200 € για τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε δύο 
τοπικές εφηµερίδες. Το ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
στον Ε.Φ.072 και στον ΚΑΕ 0841. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, παρατήρησαν ότι συµφωνούν µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, 
εφόσον αυτή προβλέπεται από τη νοµοθεσία υλοποίησης αυτών των Προγραµµάτων.   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/838/31-07-2012) 
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− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, τη  
διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για 
την υλοποίηση των ∆ράσεων: ∆ιαχείριση, Συντονισµός & Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για 
την ανάπτυξη του Οινικού Τουρισµού, συνολικού προϋπολογισµού € 64.000,00 µε ΦΠΑ, στο 
Πλαίσιο του Έργου: «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, στο οποίο η 
Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει βάσει της αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου και  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε 
κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ελέγχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 66754/2758/25-07-2012 
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

Σηµειώνεται ότι ο τελικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του ανωτέρω Προγράµµατος για την 
Περιφέρεια Ηπείρου, ανέρχεται στις € 160.500,00 και  

ο ως άνω πρόχειρος διαγωνισµός, διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης εκ µέρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου, των κάτωθι ∆ράσεων του Έργου: «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών 
Προϊόντων», που προκύπτουν από τα σχετικά Πακέτα Εργασίας (Work Packages) και τα 
παραδοτέα (Deliverables) που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο (Application Form) 
συνολικού προϋπολογισµού € 64.000,00  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ):  

• ∆ιαχείριση και συντονισµός του έργου (ΠΕ1/ ∆ράση 1.2. – 15.000,00 €) 

• Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη του οινικού τουρισµού στη διασυνοριακή 
περιοχή (ΠΕ3/ ∆ράση 3.2. – 49.000,00 €) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη € 200,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο τοπικές εφηµερίδες, της 
περίληψης της διακηρύξεως του ανωτέρω διαγωνισµού. 

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

.................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού 
προϋπολογισµού € 78.000,00 µε ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την 
Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / “Cross-border Network for the Promotion of Wine  
Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε 
και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, 
που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Interreg Ελλάδα – 
Ιταλία: Wine – net. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 67391/2778/27-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67684/2597/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής:  
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« ….. Το έργο ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / «Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products» µε ακρωνύµιο WINE NET  υλοποιείται 
στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Ιταλία 2007-2013, και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
προστασία του περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής», Μέτρο 
3.1 «Προώθηση της πολιτιστικής και της περιβαλλοντικής κληρονοµιάς».  

Το έργο έχει εγκριθεί από την 3η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013, που πραγµατοποιήθηκε στην 
Κέρκυρα στις 15 Ιουλίου 2011 µε συνολικό προϋπολογισµό ένα εκατοµύριο διακόσιες σαράντα 
χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (1.240.500,00 €). 

 Το εταιρικό σχήµα απαρτίζεται από πέντε εταίρους: 

1. Την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ (Επικεφαλής 
Εταίρος) 

2. Την Περιφέρεια Ηπείρου (Εταίρος 2) 

3. Το ∆ήµο Κόνιτσας (Εταίρος 3) 

4. Το ∆ήµο Cellino San Marco (Εταίρος 4), ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Μπρίντιζι στην 
Περιφέρεια της Απουλίας 

5. Το ∆ήµο Guagnano (Εταίρος 5), ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Λέτσε στην Περιφέρεια 
της Απουλίας 

Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών δράσεων µεταξύ των εταίρων και στην ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και εµπειριών στους τοµείς οίνου και αµπέλου και στην περαιτέρω εξέλιξή τους. 
Επιπλέον, η διασυνοριακή αυτή συνεργασία αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση 
της εξωστρέφειας των τοπικών οινοπαραγωγών, στην από κοινού προώθηση των µεσογειακών 
κρασιών και στην ανάπτυξη του διασυνοριακού εµπορίου αµπελο-οινικών προϊόντων και οινικού 
τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή. Ο τελικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του προγράµµατος για 
τη Περιφέρεια Ηπείρου, ανέρχεται στις 160.500 €.  

Στα πλαίσια του έργου η Περιφέρεια Ηπείρου καλείται να υλοποιήσει τις παρακάτω 
δράσεις Προβολής – ∆ηµοσιότητας που προκύπτουν από τα σχετικά Πακέτα Εργασίας (Work 
Packages) και τα παραδοτέα (Deliverables) που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο 
(Application Form) συνολικού προϋπολογισµού 78.000 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

• Ηµερίδες (∆ράση 2.1.   -   23.000€) 

• ∆ράσεις προώθησης οινικών προϊόντων (∆ράση 2.2.   -   15.000€)  

• Παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού (∆ράση 2.3.   -   25.000€) 

• Ιστοσελίδα/προβολή (∆ράση 2.4.   -   15.000€) 

Η υλοποίηση των δράσεων του έργου θα γίνει µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού και σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία, ενώ το κείµενο της 
διακήρυξης έχει ελεγχθεί και από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε  
Α) Την έγκριση της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου / ων που θα 
υλοποιήσει/ουν τις ανωτέρω ενέργειες 
 Β) Την έγκριση του ποσού των 600€ για τη δηµοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε δύο 
οικονοµικές και τρείς τοπικές εφηµερίδες. Το ποσό θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων στον Ε.Φ.072 και στον ΚΑΕ 0841. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/839/31-07-2012) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, τη  
διενέργεια του ανοιχτού διαγωνισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάδειξη αναδόχου για την 
υλοποίηση των ∆ράσεων: Προβολή – ∆ηµοσιότητα, συνολικού προϋπολογισµού € 78.000,00 µε 
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ΦΠΑ, στο Πλαίσιο του Έργου: ∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» / 
“Cross-border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", του 
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, στο οποίο η 
Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει βάσει της αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε 
κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά, µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και ελέγχθηκαν από το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 67391/2778/27-07-2012 
εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού. 

Σηµειώνεται ότι ο τελικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του ανωτέρω Προγράµµατος για την 
Περιφέρεια Ηπείρου, ανέρχεται στις € 160.500,00 και  

ο ως άνω ανοιχτός διαγωνισµός, διεξάγεται στα πλαίσια υλοποίησης εκ µέρους της Περιφέρειας 
Ηπείρου, των κάτωθι ∆ράσεων Προβολής – ∆ηµοσιότητας του Έργου: «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για 
την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων», που προκύπτουν από τα σχετικά Πακέτα Εργασίας (Work 
Packages) και τα παραδοτέα (Deliverables) που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο 
(Application Form) συνολικού προϋπολογισµού € 78.000,00  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ):  

• Ηµερίδες (∆ράση 2.1. - 23.000,00 €) 

• ∆ράσεις προώθησης οινικών προϊόντων (∆ράση 2.2. - 15.000,00 €)  

• Παραγωγή έντυπου ενηµερωτικού υλικού (∆ράση 2.3. - 25.000,00 €) 

• Ιστοσελίδα/προβολή (∆ράση 2.4. - 15.000,00 €) 

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

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

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της 
Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή 
του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει και της αριθµ. πρωτ. 
67259/476/26-07-2012 γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σχετικά µε το θέµα.   

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί 
Ένταξης της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη 
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Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η 
Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

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

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

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου,  
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60475/2493/06-07-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 60806/2272/09-07-2012 στον φάκελο 10/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει το υπ’ αριθµ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. Σύµφωνα µε το 
ως άνω Πρακτικό, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των 
φακέλων των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων εταιρειών και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, εισηγείται την αποδοχή των προσφορών των 
εταιρειών: «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM A.E.» και «ORANGE A.E.» και την απόρριψη 
των προσφορών των εταιρειών: «CHOOSE & ACCESS A.E.» «MS COMM A.E.» 
«AVENUE  C&W Α.Ε.» και «ΣΗΜΑ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

10. Την αριθµ. 19/769/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος της έγκρισης του 
Πρακτικού 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος της 
υπόθεσης {το Πρακτικό 1/05-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού του 
θέµατος και αντίγραφο της απόφασης 229/1/20-6-2012 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ – HELEXPO ΑΕ», η οποία αναρτήθηκε στο Πρόγραµµα 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ (Α∆Α: Β41Ω469ΗΕ9-1ΣΠ)}, στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου 
και στον δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει για το 
θέµα της νόµιµης συµµετοχής της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον ανωτέρω διαγωνισµό 
της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη 
επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 
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11. Την αριθµ. πρωτ. 67259/476/26-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα {συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 67279/2571/26-07-2012 στον φάκελο 10/2012 (συσχετισµένο µε το αριθµ. 
πρωτ. 60806/2272/09-07-2012 έγγραφο) εισηγήσεων Ο.Ε.}, στην οποία, και για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, διατυπώνεται η γνώµη ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση αποκλεισµού της εταιρείας «ORANGE A.E.» από την περαιτέρω διαδικασία 
του υπό εξέλιξη διαγωνισµού. 

12. Την από 25-07-2012 εξώδικη δήλωση της εταιρείας NEXT COM AE κατά της 
Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου {παρελήφθη από τη Γραµµατεία της Ο.Ε. 
την 30-07-2012, έλαβε αρ. πρωτ. 68050/2616/30-07-2012 και επισυνάπτεται στον 
φάκελο 10/2012 (συσχετισµένο µε το αριθµ. πρωτ. 60806/2272/09-07-2012 έγγραφο) 
εισηγήσεων Ο.Ε.}, µε την οποία η ως άνω εταιρεία, η οποία µετέχει στον διαγωνισµό του 
θέµατος, µε αφορµή τη δηµοσίευση του Πρακτικού 19/12-07-2012 της Ο.Ε., επισυνάπτει 
στην εξώδικη δήλωσή της, το από 28-05-2012 υπόµνηµά της στην Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, µε το οποίο εξέθεσε για κάθε εταιρεία που συµµετείχε στον διαγωνισµό 
αναλυτικά την αδυναµία τους να συµµετέχουν σ’ αυτόν, καθώς εκλείπουν από τις 
προσφορές τους τα απαραίτητα από το νόµο και τη διακήρυξη µε ποινή αποκλεισµού 
δικαιολογητικά. 

Η ως άνω εξώδικη δήλωση της εταιρείας NEXT COM AE, µε µέριµνα της Γραµµατείας 
της Ο.Ε., εστάλη την 30-07-2012 µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (mail) σε ηλεκτρονική 
µορφή, σε όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, για να λάβουν γνώση για το 
περιεχόµενό της. Επίσης πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Ο.Ε., την 31-07-2012, 
υπάλληλος της δηλούσας εταιρείας, παρέδωσε στη Γραµµατεία της Ο.Ε., αντίγραφα της 
ως άνω εξώδικης δήλωσης για τα µέλη της Επιτροπής, τα οποία και τους διανεµήθηκαν. 

13. Την από 30-07-2012 επιστολή της εταιρείας «ΣΗΜΑ Α.Ε.» (η οποία µετέχει στον 
διαγωνισµό του θέµατος) µε τα συνηµµένα σ’ αυτή έγγραφα, προς τη ∆/νση 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία κοινοποιήθηκε την 
30-07-2012 µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (mail) και προς την Οικονοµική Επιτροπή και µε 
µέριµνα της Γραµµατείας της Ο.Ε., εστάλη αυθηµερόν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (mail), 
σε όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, για να λάβουν γνώση για το περιεχόµενό 
της. 

14. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, από τη Γραµµατέα της Ο.Ε., διανεµήθηκε 
στα µέλη της Επιτροπής, για να λάβουν γνώση για το περιεχόµενό του, αντίγραφο του 
Πρακτικού Νο1/23-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών της 
«Ελληνικές Εκθέσεις – Helexpo ΑΕ», σχετικά µε την παραλαβή προσφορών και 
αποσφράγιση του υποφακέλου δικαιολογητικών της εταιρείας ORANGE A.E. για σχετικό 
ανοικτό διαγωνισµό της Helexpo. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, 
αναφερόµενος στην από 25-07-2012 εξώδικη δήλωση της εταιρείας NEXT COM AE, 
σηµείωσε ότι την έθεσε υπόψη του νοµικού συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, ο 
οποίος του επεσήµανε ότι σ’ αυτή επισυνάπτεται το από 28-05-2012 υπόµνηµα της 
δηλούσας εταιρείας, προς τη  ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (έλαβε αριθµ. πρωτ. 47153/1928/28-05-2012 της Υπηρεσίας) και τέθηκε υπόψη 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού κατά τη διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό εταιρειών. Στη συνέχεια εισηγήθηκε – µετά και τη σχετική 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου – να ληφθεί απόφαση 
έγκρισης του Πρακτικού 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού του θέµατος, ως έχει, κατά της οποίας 
µπορεί να προσφύγει όποιος έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Σηµειώνεται ότι κατά τη συζήτηση του θέµατος παρευρέθη και παρακολούθησε τη 
συνεδρίαση, ο κ. ∆. Νάσσης, νοµικός σύµβουλος της εταιρείας NEXT COM AE. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/840/31-07-2012) 
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Α. Ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας «ORANGE A.E.» στον διαγωνισµό 

Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 67259/476/26-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, σχετικά µε το θέµα της νόµιµης ή 
µη συµµετοχής της εταιρείας «ORANGE A.E.», στον διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου 
της Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», δεν συντρέχει λόγος αποκλεισµού της 
ανωτέρω εταιρείας από την περαιτέρω διαδικασία του υπό εξέλιξη διαγωνισµού, για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω Γνωµοδότηση, ως εξής:   

«…… Με το µε αριθµ πρωτοκ. 2272/17-7-2012 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής  
µας ετέθησαν υπόψη τα στοιχεία του φακέλου που αφορούν την επιλογή αναδόχου 
της πράξης  µε τίτλο <<Ενέργειες για την Προώθηση και προβολή του Τουριστικού 
Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου>> προϋπολογισµού 1.138.000,00 ευρώ  και µας 
ζητείται  να γνωµοδοτήσουµε για το εάν είναι νόµιµη η συµµετοχή της εταιρίας  µε την 
επωνυµία <<ORANGE A.E >> στον ως άνω διαγωνισµό, µετά την κοινοποίηση προς τη 
Περιφέρεια Ηπείρου µε το αριθµ πρωτοκ 61.839/2545/11-7-2012 έγγραφο της 
εταιρίας << ΣΗΜΑ Α.Ε >> της αριθµ 229/1/20-6-2012 απόφασης που έλαβε η 
εταιρία   <<HELEXPO>> για την έκπτωση της εταιρίας <<TEMPO OMD- ORANGE>> 
από διαγωνισµό που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την αγορά των κατάλληλων 
µέσων για τις εκθέσεις του Β΄ εξαµήνου 2011 και Α΄ εξαµήνου  του 2012.  
 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Σύµφωνα µε την από 21428/920/8-3-2012 Προκήρυξη  ανοικτού διαγωνισµού της 
∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου  στις 3—5-
2012  πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία διαγωνισµού ανάδειξης µειοδότη για τη πράξη 
µε τίτλο << Ενέργειες για την Προώθηση και προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου>>. 
 Στο διαγωνισµό  συµµετείχαν οι αναφερόµενοι στα στοιχεία του φακέλου  
διαγωνιζόµενοι και σύµφωνα µε το αριθµ  1/5-7-2012 πρακτικό της αρµόδιας 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού η προσφορά της  εταιρίας µε την επωνυµία <<ORANGE A.E 
>> έγινε αποδεκτή και αποφασίσθηκε η προώθηση της στο επόµενο στάδιο 
αξιολόγησης, ενώ απορρίφθηκε η προσφορά της εταιρίας µε την επωνυµία << ΣΗΜΑ 
Α.Ε – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ >> µε συνέπεια τη µη περαιτέρω 
συµµετοχή της στο διαγωνισµό. 
Το ως άνω πρακτικό µε σχετική εισήγηση της αρµόδιας για το διαγωνισµό ∆ιεύθυνσης 
(Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού) διαβιβάσθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή προς 
έγκριση, οπότε  κατά τη συζήτηση του θέµατος στη  συνεδρίαση της ( 12-7-2012 ) 
ετέθη το θέµα της νοµίµου συµµετοχής στο διαγωνισµό της εταιρίας <<ORANGE A.E 
>> µετά την κοινοποίηση προς τη περιφέρεια Ηπείρου της αριθµ 229/1/20-6-2012 
απόφασης της εταιρίας  <<HELEXPO>>. 
Επί του θέµατος αυτού, δηλαδή της νοµίµου η όχι συµµετοχής της εταιρίας 
<<ORANGE A.E >> στη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού,  η Οικονοµική 
Επιτροπή πριν λάβει την απόφαση της ζήτησε από τη Νοµική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας Ηπείρου να εκφράσει την άποψη της. 
Ενόσω εκκρεµούσε η διατύπωση της άποψης από τη Νοµική Υπηρεσία µε το αριθµ 
πρωτοκ 64856/2665/19-7-2012 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού µας διαβιβάσθηκε το από 12-7-2012 Υπόµνηµα της εταιρίας  
<<ORANGE A.E >>. 
 
Μετά από αυτά και αφού λάβαµε  υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία του φακέλου  

   Η  ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  

Με τη διάταξη του άρθρου 39 του Π.∆ 118/2007 ορίζεται ότι : <<µε  απόφαση του Υπουργού 
ανάπτυξης ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικού προγραµµατισµού Προµηθειών ( 
παρ.1 και 2) του άρθρου 6 του Ν.2286/1995, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για 
παροχή εξηγήσεων και , µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον 
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διαγωνισµό, µπορεί να αποκλεισθεί ο προµηθευτής για ορισµένο η αόριστο χρόνο από το σύνολο 
των προµηθειών του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας 
η λόγω παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή η του Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου τροφίµων (ΕΦΕΤ ) για την οποία έχει καταδικασθεί αµετάκλητα.>>  
Στην προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα από το αριθµ 
πρωτοκ 61.839/2545/11-7-2012 έγγραφο της εταιρίας  <<ΣΗΜΑ Α.Ε >> προς τη 
Περιφέρεια Ηπείρου και από τα όσα διηµείφθησαν στην Οικονοµική Επιτροπή όταν 
ετέθη προς συζήτηση το θέµα της διερεύνησης της νόµιµης η όχι συµµετοχής της 
εταιρίας  <<ORANGE A.E >> στη περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, δεν 
προκύπτει επίκληση συγκεκριµένης νοµικής και πραγµατικής βάσεως καθώς και 
αιτήµατος που θα αιτιολογούσε τον αποκλεισµό της εν λόγω εταιρίας από τον 
διαγωνισµό και ούτε βεβαίως προσκοµίζεται απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
σύµφωνα µε το προαναφερθέν άρθρο (39 του Π.∆ 118/2007) που επιβάλλει τον 
αποκλεισµό της από το σύνολο των προµηθειών του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης 
συµπεριφοράς. Ακόµη στη προκήρυξη βάσει της οποίας γίνεται ο επίµαχος 
διαγωνισµός δεν περιλαµβάνεται όρος που να προβλέπει τον αποκλεισµό υποψηφίου 
προµηθευτή σε περίπτωση έκπτωσης από προηγούµενες συµβάσεις και κατάπτωσης 
της εγγύησης του.  
Τέλος, η αριθµ 229/1/20-6-2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας  
<< ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ –HELEXPO Α.Ε>> που ετέθη υπόψη της Οικονοµικής 
Επιτροπής αναφέρεται σε κατάπτωση της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής και στην 
έκπτωση της εταιρίας <<TEMPO OMD-ORANGE Α.Ε >> από διαγωνισµό που 
διενήργησε η <<HELEXPO>> χωρίς αιτιολογηµένη εισήγηση για την επιβολή 
προσωρινού η οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των προµηθειών του δηµοσίου 
τοµέα της ως άνω εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρα (34 παρ. 5 περ.γ και 39 ) του Π.∆ 
118/2007. 
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία δεν συντρέχει κατά τη γνώµη µας περίπτωση 
αποκλεισµού της εταιρίας  <<ORANGE Α.Ε >> από τη περαιτέρω διαδικασία του υπό 
εξέλιξη διαγωνισµού. ……» 

Α. Ως προς την έγκριση του Πρακτικού  

Εγκρίνει το Πρακτικό 1/05-07-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της Πράξη της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της 
Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και 
αναπόσπαστο µέρος αυτής και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά 
την ολοκλήρωση της εξέτασης των φακέλων των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων 
εταιρειών και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, εισηγείται την 
αποδοχή των προσφορών των εταιρειών: «ENCORE Α.Ε.» «NEXT COM A.E.» και 
«ORANGE A.E.» και την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών: «CHOOSE & ACCESS 
A.E.» «MS COMM A.E.» «AVENUE C&W Α.Ε.» και «ΣΗΜΑ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», οι οποίες αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του 
διαγωνισµού. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη δήλωσαν 
ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ µε τις εξής παρατηρήσεις: «Προτείνουµε να αναβληθεί η λήψη 
απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού της Ε.∆., για διασφαλισθεί από την Οικονοµική 
Επιτροπή η διαδικασία του διαγωνισµού µέχρι και την ανάδειξη του τελικού µειοδότη, 
δεδοµένου ότι ήδη κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών ανέκυψαν 
προβλήµατα, και ενδεικτικά αναφέρουµε το εξώδικο υπόµνηµα της NEXT COM AE, για 
το οποίο δεν υπάρχει γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου για τις ελλείψεις 
δικαιολογητικών ή τουλάχιστον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για τη βασιµότητα ή  µη των 
αιτιάσεών της εταιρείας. Επιπλέον για το θέµα της συµµετοχής της ORANGE στον 
διαγωνισµό, και αφού υπάρχει προηγούµενο κατάπτωσης της εγγυητικής της επιστολής 
και ανεξάρτητα αν νοµικά δεν έχει (ακόµη ίσως;) εκδοθεί υπουργική απόφαση για τον 
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αποκλεισµό της από διαγωνισµούς δηµοσίου, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διερευνήσει 
περαιτέρω το θέµα». 

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

......................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 5-7-2012 

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

αίθουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 

συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού 

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

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

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

Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα µέλη της Επιτροπής, αποτελούµενη από τους : 

1. Μπακοπούλου Ευγενία , υπάλληλο της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού  

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

Πρόεδρο, 

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

∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό ∆’, ως µέλος και 

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

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

προκειµένου να προβούν στην παραλαβή των Φακέλων των προσφορών και στον 

έλεγχο εγκυρότητας συµµετοχής των διαγωνιζοµένων µε τον έλεγχο των Φακέλων 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». 

 Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν από πλευράς Ένωσης Εταιρειών ∆ιαφήµισης & 

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

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

Advanced Advertising. 

 Επίσης παρευρέθησαν – δια των σχετικών εξουσιοδοτήσεων - εκπρόσωποι των 

συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 

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

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

 Η Επιτροπή παρέλαβε από τη Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 

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

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

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

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

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

µε τη σειρά πρωτοκόλλησης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ Α/Α Πρωτοκόλλου 

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

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

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

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

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

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

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

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίους Φάκελους προσφοράς των επτά 

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

µονόγραψε τους κυρίως και τους επιµέρους Φακέλους («∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») εκάστου των 

διαγωνιζοµένων, καθώς και µονόγραψε τα στοιχεία των Φακέλων 

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ανά φύλλο, διαπιστώνοντας: 

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

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

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

και εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων. 

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

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

κλειδώθηκαν σε ειδικό χώρο γραφείου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 

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

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

«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τοποθετήθηκαν και κλειδώθηκαν επίσης σε ειδικό χώρο 

γραφείου της Περιφέρειας Ηπείρου της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού για 

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

Προγραµµατισµού, προς επόµενη χρήση. 

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

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

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

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

 Η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε σε κλειστές συνεδριάσεις, που 

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

εξετάστηκαν οι φάκελοι των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων, όπως ανωτέρω, 

εταιρειών : 

Συγκεκριµένα σηµειώνονται τα εξής : 

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

 ∆εν υπάρχουν ελλείψεις, όσον αφορά τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. 

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

 επόµενο στάδιο αξιολόγησης. 

2. Προσφορά της Εταιρείας «CHOOSE & ACCESS A.E.» : 

Η µία εκ των δύο εγγυητικών επιστολών, τις οποίες έχει καταθέσει η παραπάνω ένωση 

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

της τραπέζης Πειραιώς, αναφέρει λανθασµένα ως ηµεροµηνία διενέργειας του 

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

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

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

     Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς. 

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

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

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

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

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

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

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

επάγγελµα») 

         Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς. 

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

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

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

Γ.2.2  της διακήρυξης «…………µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους»). 
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  β) Η εν λόγω εταιρεία δεν αναφέρει το συγκεκριµένο Επιµελητήριο, στο οποίο είναι 

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

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

τους επάγγελµα») 

         Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς. 

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

ΕΡΓΑΣΙΕΣ» : 

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

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

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

κατατεθείσα εγγυητική επιστολή η επωνυµία της Εταιρείας αναφέρεται ως «ΣΗΜΑ 

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

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

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

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

προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση») 

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

έπρεπε να έχουν κατατεθεί ισολογισµοί των ετών 2007,2008,2009,2010 και 2011 

(Σύµφωνα µε το Μέρος Γ.2.1. της διακήρυξης «………Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα 

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

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

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

         Η Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς. 

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

 αφορά τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. 

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

 επόµενο στάδιο αξιολόγησης. 

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

τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά. 

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

 επόµενο στάδιο αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή της 

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

Ιωάννινα 5-7-2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Μπακοπούλου Ευγενία           Ιωάννης Τσεπέλης            Μαυριά Αλεξάνδρα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση δαπάνης για επίδοση δικογράφων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 

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

5. Τις διατάξεις του 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 Νοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65083/455/19-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65112/2475/19-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αναφέρεται στις σχετικές υπ΄ αριθµ. 713, 714/2012 
αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, στην από 27-6-2012 αίτηση 
κλήση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και στον από 19-3-2010 ορισµό 
∆ικασίµου του Συµβουλίου της Επικρατείας και επειδή τα παραπάνω δικόγραφα θα 
πρέπει να επιδοθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κπολ∆ και του Π.∆ 18/1989 (τρεις 
επιδόσεις στην Αθήνα Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, ΤΤ bank Α.Τ.Ε. δύο στα 
Ιωάννινα ΣΥΝ. ΠΕ και ΒΑΛΚΑΤ και µία στο Ανοιξιάτικο Αµφιλοχίας ΣΒΩΛΟΣ ΕΠΕ), η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης για τις επιδόσεις και τον ορισµό 
∆ικαστικών επιµελητών του Πρωτοδικείου Αθηνών, Ιωαννίνων και Άρτας για να 
ενεργήσουν νοµίµως  τις επιδόσεις. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/841/31-07-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 400,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, 
ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού έτους 2012, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων), για την επίδοση µε δικαστικούς επιµελητές, (τρεις επιδόσεις στην 
Αθήνα: Τράπεζα Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, ΤΤ bank Α.Τ.Ε., δύο στα Ιωάννινα: ΣΥΝ.ΠΕ 
και ΒΑΛΚΑΤ και µία στο Ανοιξιάτικο Αµφιλοχίας: ΣΒΩΛΟΣ ΕΠΕ) των δικογράφων σχετικά µε 
τις υπ΄ αριθµ. 713, 714/2012 αποφάσεις του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, την από 
27-6-2012 αίτηση κλήση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και τον από 19-3-
2010 ορισµό ∆ικασίµου του Συµβουλίου της Επικρατείας και ορίζει τους κάτωθι ∆ικαστικούς 
Επιµελητές για να ενεργήσουν νοµίµως τις επιδόσεις: 

Τσιακούλιας Παναγιώτης, ∆ικαστικός Επιµελητής του Πρωτοδικείου Αθηνών 

Κυριάκος Οικονόµου, ∆ικαστικός Επιµελητής του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και  

Αλέξανδρος Τζόκας, ∆ικαστικός Επιµελητής του Πρωτοδικείου Άρτας. 
....................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης, για ενέργειες τουριστικής προβολής 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. 14/532/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε – µεταξύ άλλων – και δαπάνη ποσού 1.230,00 € για την προµήθεια 10 
φωτογραφιών τουριστικών αξιοθέατων από τη φωτογράφο κ. Παρασκευή Παππά. Οι 
φωτογραφίες θα χρησιµοποιηθούν σε φυλλάδια, χάρτες και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64122/653/17-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 66241/2529/24-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Επειδή κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης προέκυψε η 
ανάγκη για τη φωτογράφηση 3 ακόµη τουριστικών αξιοθέατων, παρακαλούµε να εγκρίνετε 
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την επιπλέον δαπάνη 369,00 € σε βάρος του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779, έργο «Τουριστική 
Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου», τοµέας «∆ιάφορα», πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012 για την 
προµήθεια 3 φωτογραφιών από τη φωτογράφο κ. Παρασκευή Παππά. Οι φωτογραφίες θα 
χρησιµοποιηθούν σε φυλλάδια, χάρτες και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου.». 

Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 22/842/31-07-2012) 

Εγκρίνει την κάτωθι συµπληρωµατική δαπάνη, για ενέργειες τουριστικής προβολής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Τουριστική Προβολή της 
Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ.071 
Κ.Α.Ε.9779), βάσει της σχετικής αριθµ. 14/532/21-05-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ως εξής: 

∆απάνη ποσού 369,00 € για την προµήθεια 3 φωτογραφιών τουριστικών αξιοθέατων από τη 
φωτογράφο κ. Παρασκευή Παππά. Οι φωτογραφίες θα χρησιµοποιηθούν σε φυλλάδια, χάρτες 
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου. 
...................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της 14ης ∆ιεθνούς 
Συνάντησης Πολυφωνικού Τραγουδιού 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 και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 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. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη  της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 66176/464/24-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66404/2534/24-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση 
της 14ης ∆ιεθνούς Συνάντησης Πολυφωνικού Τραγουδιού η οποία θα πραγµατοποιηθεί 
στα Ιωάννινα από 1 έως 6 Αυγούστου 2012 µε πρωτοβουλία της Αστικής Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Άπειρος», καθώς και τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής που περιλαµβάνει εκτύπωση έντυπου υλικού, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α. Πρόκειται για µια εκδήλωση που αποτελεί θεσµό για 
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τα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής και περιλαµβάνει συναυλίες µε πολιτιστικούς 
οµίλους και εργαστήριο εκµάθησης πολυφωνικού τραγουδιού. Στόχος είναι οι νέοι που 
έλκονται στο Πολυφωνικό Τραγούδι από το αυθεντικό του στοιχείο, το απέριττο της 
φόρµας, από τη συλλογικότητα της έκφρασης, να έρθουν πιο κοντά και δίπλα ο ένας στον 
άλλο γιατί αυτοί θα κρίνουν το µέλλον. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/843/31-07-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση της 14ης ∆ιεθνούς 
Συνάντησης Πολυφωνικού Τραγουδιού η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα από 1 έως 
6 Αυγούστου 2012 µε πρωτοβουλία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Άπειρος».  

Πρόκειται για µια εκδήλωση που αποτελεί θεσµό για τα πολιτιστικά δρώµενα της περιοχής και 
περιλαµβάνει συναυλίες µε πολιτιστικούς οµίλους και εργαστήριο εκµάθησης πολυφωνικού 
τραγουδιού. 
Φέτος οι εκδηλώσεις είναι θεµατικές και κάθε µια είναι αφιερωµένη σε µια ιδιαίτερη θεµατική 
του δηµοτικού τραγουδιού, έτσι όπως αναδεικνύεται στο πολυφωνικό τραγούδι. Ακόµη θα 
έχουν χαρακτήρα πολυθεάµατος, αξιοποιώντας στοιχεία όπως οι οπτικοακουστικές προβολές, 
το ποιητικό αναλόγιο, τα δρώµενα στο χώρο που πλαισιώνουν τη µουσική και το χορό. Θα 
λειτουργήσει δε για πρώτη φορά φέτος µια περιοδεύουσα µικρή έκθεση  βιβλίου, δίσκου, 
αφίσας και φωτογραφίας µε θέµα το Πολυφωνικό Τραγούδι και το Πολυφωνικό Καραβάνι.  
Στόχος είναι οι νέοι που έλκονται στο Πολυφωνικό Τραγούδι από το αυθεντικό του στοιχείο, το 
απέριττο της φόρµας, από τη συλλογικότητα της έκφρασης, να έρθουν πιο κοντά και δίπλα ο 
ένας στον άλλο γιατί αυτοί θα κρίνουν το µέλλον. 
Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το ενδιαφέρον 
της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της πολυφωνικής µουσικής των παραµεθόριων 
περιοχών, που σηµατοδοτεί τη µουσική παράδοση του τόπου, συµβάλλει στη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και ταυτότητας της περιοχής, συντελεί στην ανάπτυξη των 
παραµεθόριων και ορεινών περιοχών, ενισχύει τη δράση των µη κερδοσκοπικών συλλόγων, 
που διοργανώνουν εκδηλώσεις παραδοσιακού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και 
συµβάλλει στην προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών 
της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, η οποία περιλαµβάνει εκτύπωση 
έντυπου υλικού, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης κ.α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ. Φορέας: 072, ΚΑΕ: 
0844. 
.................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση του τριήµερου Θερινού Σινεµά 
στα Κάτω Πεδινά 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 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών, 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. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε 
µε το αριθµ. πρωτ. 66177/465/24-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66409/2536/24-07-
2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι ο Μορφωτικός – 
Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάτω Πεδινών Ζαγορίου διοργανώνει για 14η συνεχή χρονιά ένα κύκλο 
καινοτόµων πολιτιστικών καλοκαιρινών δράσεων στον οποίο κεντρική θέση κατέχει η διοργάνωση 
του «τριήµερου θερινού κινηµατογράφου» µε τίτλο «Zagori CinemArt Festival». Οι εκδηλώσεις θα 
πραγµατοποιηθούν στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου κατά το µήνα Αύγουστο. Πρόκειται για µια 
εκδήλωση που αποτελεί θεσµό εδώ και 14 χρόνια στα πολιτιστικά δρώµενα όχι µόνο του Ζαγορίου, 
αλλά και ολόκληρης της Π.Ε. Ιωαννίνων. Από το 1999 ως σήµερα έχουν φιλοξενηθεί 51 ελληνικές 
και ξένες ταινίες µε κύρια θεµατική την ύπαιθρο, τον ορεινό πολιτισµό και τη σχέση ανθρώπου και 
τόπου. Αυτή η σηµαντική παρακαταθήκη ενός πολιτιστικού γεγονότος µε µια πορεία που 
χαρακτηρίζεται από συνέπεια, αποδεδειγµένη διάρκεια στο χρόνο και διαρκώς αυξανόµενη 
αποδοχή από το κοινό, θα πρέπει να στηριχθεί, να εδραιωθεί και να αξιοποιηθεί ακόµη 
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περισσότερο, τόσο για την πολιτιστική αναβάθµιση του τόπου, όσο και για τη συµβολή της στην 
τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Ζαγορίου, δεδοµένου ότι εκδηλώσεις αυτού του 
είδους αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών. Ειδικά για το 2012, η εκδήλωση προσλαµβάνει ιδιαίτερο 
χαρακτήρα, αφού συµπίπτει µε τον εορτασµό για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και θα 
εγκαινιάσει µια σειρά ευρύτερων πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχει προγραµµατιστεί να λάβουν 
χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως το καλοκαίρι του 2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/844/31-07-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του «τριήµερου θερινού 
κινηµατογράφου» µε τίτλο «Zagori CinemArt Festival» η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα Κάτω Πεδινά 
κατά το µήνα Αύγουστο, µε την επιµέλεια του Μορφωτικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάτω Πεδινών 
Ζαγορίου.  

Πρόκειται για µια εκδήλωση που αποτελεί θεσµό εδώ και 14 χρόνια στα πολιτιστικά δρώµενα όχι µόνο 
του Ζαγορίου, αλλά και ολόκληρης της Π.Ε. Ιωαννίνων. Από το 1999 ως σήµερα έχουν φιλοξενηθεί 51 
ελληνικές και ξένες ταινίες µε κύρια θεµατική την ύπαιθρο, τον ορεινό πολιτισµό και τη σχέση 
ανθρώπου και τόπου. Αυτή η σηµαντική παρακαταθήκη ενός πολιτιστικού γεγονότος µε µια πορεία που 
χαρακτηρίζεται από συνέπεια, αποδεδειγµένη διάρκεια στο χρόνο και διαρκώς αυξανόµενη αποδοχή 
από το κοινό, θα πρέπει να στηριχθεί, να εδραιωθεί και να αξιοποιηθεί ακόµη περισσότερο, τόσο για 
την πολιτιστική αναβάθµιση του τόπου, όσο και για τη συµβολή της στην τουριστική ανάπτυξη της 
ευρύτερης περιοχής του Ζαγορίου, δεδοµένου ότι εκδηλώσεις αυτού του είδους αποτελούν πόλο έλξης 
επισκεπτών. 
Ειδικά για το 2012, η εκδήλωση προσλαµβάνει ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφού συµπίπτει µε τον εορτασµό 
για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου και θα εγκαινιάσει µια σειρά ευρύτερων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που έχει προγραµµατιστεί να λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως το 
καλοκαίρι του 2013. 
Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει την ουσιαστική και 
έµπρακτη συνδροµή της στις προσπάθειες ανάπτυξης και εδραίωσης του πολιτιστικού τουρισµού στο 
νοµό Ιωαννίνων, µέσα από την ενίσχυση των καινοτόµων, βιώσιµων και πολλαπλά ανταποδοτικών 
πολιτιστικών γεγονότων, φέρνει του κατοίκους των ορεινών περιοχών σε επαφή µε την ποιοτική τέχνη, 
ενισχύει τις πρωτοβουλίες πολιτιστικού περιεχοµένου των µη κερδοσκοπικών συλλόγων του νοµού και 
συµβάλλει στη γενικότερη προαγωγή του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, για ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, ενοικίαση 
ταινιών, σχεδιασµό και εκτύπωση έντυπου υλικού κλπ. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ. Φορέας: 072, ΚΑΕ: 0844. 
.................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

   7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση εκδηλώσεων προς 
τιµή της Ελληνίδας Αγρότισσας 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 και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 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. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67147/475/26-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 67584/2593/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι στο Βουτσαρά και στο Καλοχώρι της ∆ηµοτικής Ενότητας Μολοσσών του 
∆ήµου Ζίτσας, το διήµερο 1 και 2 Αυγούστου 2012, θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις 
πολιτιστικού χαρακτήρα προς τιµή της Ελληνίδας Αγρότισσας, που ως γνωστό 
πραγµατοποιείται από το 1993 στο οµώνυµο µνηµείο στο Καλοχώρι. Η εκδήλωση 
απευθύνεται στο ευρύ κοινό και στο πλαίσιο αυτής οι παρευρίσκοντες θα έχουν την 
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ευκαιρία να συµµετάσχουν στο πλούσιο πολιτιστικό διήµερο για τη «Γιορτή Αγρότισσας». 
Επίσης, εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 800,00€ για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου που περιλαµβάνει την 1η Αυγούστου Επιστηµονική 
Ηµερίδα µε θέµα «Νέα Προγράµµατα και Βιώσιµες Καλλιέργειες για το Σύγχρονο Αγρότη» 
και τη 2η Αυγούστου δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, οµιλία, 
δηµοτική βραδιά και παραδοσιακό γλέντι. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/845/31-07-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση των εκδηλώσεων 
πολιτιστικού χαρακτήρα προς τιµή της Ελληνίδας Αγρότισσας, που θα 
πραγµατοποιηθούν στο Βουτσαρά και στο Καλοχώρι της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μολοσσών του ∆ήµου Ζίτσας, στις 01 & 02-08-2012 και περιλαµβάνουν, την 1η 
Αυγούστου Επιστηµονική Ηµερίδα µε θέµα «Νέα Προγράµµατα και Βιώσιµες 
Καλλιέργειες για το Σύγχρονο Αγρότη» και τη 2η Αυγούστου δοξολογία, επιµνηµόσυνη 
δέηση, κατάθεση στεφάνων, οµιλία, δηµοτική βραδιά και παραδοσιακό γλέντι, που ως 
γνωστό πραγµατοποιείται από το 1993 στο οµώνυµο µνηµείο στο Καλοχώρι. 

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στο πλαίσιο αυτών οι παρευρισκόµενοι 
θα έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στο πλούσιο πολιτιστικό διήµερο για τη «Γιορτή 
Αγρότισσας». 
Με τη συµµετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την διατήρηση της ιστορικής µας παράδοσης, καθώς και τη διάσωση 
και  ανάδειξη των ηθών και εθίµων της περιοχής. Στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος φορέων της περιοχής που διατηρούν ζωντανή την 
ηπειρωτική παράδοση και συµβάλλουν στην ανάταση του πολιτιστικού επιπέδου των 
κατοίκων του νοµού, αποδίδοντας συγχρόνως και φόρο τιµής στην ανώνυµη Ελληνίδα 
Αγρότισσα.  
Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις εκδηλώσεις αυτές κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
Ο συντονισµός, η προώθηση, η χρηµατοδότηση και η δραστηριοποίηση για την επίτευξη 
του παραπάνω στόχου εντάσσεται στο πλαίσιο των ιδρυτικών σκοπών και του 
στρατηγικού σχεδιασµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την αειφόρο ανάπτυξη της 
περιοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη 
των δαπανών της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, για ενοικίαση 
ηχητικής εγκατάστασης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0844.  

.................................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση έκδοσης πονήµατος από την Περιφέρεια Ηπείρου και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 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 της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 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. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66181/466/27-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 67634/2595/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση του πονήµατος της κ. 
Μαρούλας Παπαευσταθίου- Τσάγκα, Σχολικής Συµβούλου, µε τίτλο: «Η Ασκητική της 
Ευεργεσίας- (το Φαινόµενο των Ηπειρωτών Ευεργετών)-«Ζώης Καπλάνης» (θεατρικό 
έργο), µετά από εισήγηση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου. Το εν 
λόγω πόνηµα θα διανεµηθεί στα σχολεία της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρότυπη εργασία 
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που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της βιωµατικής µάθησης, της καινοτόµου δράσης, της 
εµπλοκής των παιδιών στη δηµιουργία σεναρίου και τη συµµετοχή τους σε οµαδική 
εργασία. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/846/31-07-2012) 

− Εγκρίνει την έκδοση από την Περιφέρεια Ηπείρου, του πονήµατος της κ. Μαρούλας 
Παπαευσταθίου - Τσάγκα, Σχολικής Συµβούλου, µε τίτλο: «Η Ασκητική της Ευεργεσίας- (το 
Φαινόµενο των Ηπειρωτών Ευεργετών)-«Ζώης Καπλάνης» (θεατρικό έργο), µετά από 
εισήγηση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου. 
Το εν λόγω πόνηµα θα διανεµηθεί στα σχολεία της Περιφέρειας Ηπείρου ως πρότυπη εργασία 
που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της βιωµατικής µάθησης, της καινοτόµου δράσης, της 
εµπλοκής των παιδιών στη δηµιουργία σεναρίου και τη συµµετοχή τους σε οµαδική εργασία. 
Ο κύριος στόχος που υπηρετείται είναι η γνωριµία των µαθητών µε τους Ηπειρώτες Εθνικούς 
Ευεργέτες και τις αξίες από τις οποίες αυτοί εµφορούνταν, ώστε να αποτελούν παραδείγµατα 
εργατικότητας, ήθους, χρηστής οικονοµικής διαχείρισης, φιλοπατρίας, αλτρουϊσµού και 
εθελοντισµού, άξια µίµησης στους δύσκολους καιρούς µας.  

 Ο σκοπός  και το περιεχόµενό του πονήµατος συµβάλλουν στην εκπλήρωση της κοινωνικής, 
εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιφέρειάς Ηπείρου και αφορούν στην 
γνωριµία των µαθητών µε το υψηλό ιδανικό της ευεργεσίας.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.500,00 πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων 
της έκδοσης αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0843.  
................................................................................................................................................................... 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 63077/2743/13-07-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για 
την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Βρυσοχώρι του ∆ήµου Ζαγορίου, µετά την 
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 05-07-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων 
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 63077/2743/13-07-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, 
περί έγκρισης µίσθωσης από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. 
για  την παροχή έργου από 05-07-2012 για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στο 
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Βρυσοχώρι του ∆ήµου Ζαγορίου, µετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 
05-07-2012 και κατόπιν αιτήµατος της ∆ιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στην µηχανικό της εξοπλισµό το είδος 
του µηχανήµατος (D8 προωθητήρα) που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
67452/2910/27-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67561/2592/27-07-2012 στον 
φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών από 05-07-2012 στους ιδιοκτήτες και χειριστές 
ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση, για τη δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών καθώς και την αποκατάσταση της βατότητας λόγω πυρκαγιάς στην 
περιοχή του Βρυσοχωρίου του ∆ήµου Ζαγορίου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/847/31-07-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, την ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες και 
χειριστές Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης  εργασιών από 
05-07-2012 για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών καθώς και την αποκατάσταση της 
βατότητας λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Βρυσοχωρίου του ∆ήµου Ζαγορίου,  
σύµφωνα µε την αριθµ. 63077/2743/13-07-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Ιωαννίνων και λόγω του κατεπείγοντος, µετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή 
στις 05-07-2012, και κατόπιν αιτήµατος της ∆ιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 
δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στην µηχανικό της εξοπλισµό το είδος του 
µηχανήµατος (D8 προωθητήρα) που ζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία και απαιτείται για τις 
παραπάνω εργασίες: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Ζήση Βασιλική 
ΜΕ 93734 

 
∆ήµος Ζαγορίου 

2 Μπαλτζώης Χρήστος 
ΜΕ 33766 

 
∆ήµος Ζαγορίου 

 
� 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.». 
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Ειδικότερα για το θέµα της αντιπυρικής προστασίας, που αφορά η συγκεκριµένη 
µίσθωση µηχανηµάτων, επεσήµανε ότι δεν έχουν ληφθεί από την Περιφέρεια τα 
απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας, ενώ τόνισε ότι ήδη από την περυσινή περίοδο, η 
παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», είχε ζητήσει να συζητηθεί το θέµα στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, χωρίς όµως καµία ανταπόκριση. 

................................................................................................................................................... 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67695/2914/27-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67806/2611/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή για τα 
µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 
συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε 
όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/848/31-07-2012) 

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

Α/Α 
ΑΡΙΘ. 

ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΟΧΗΜ/ΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 93718 ΕΚΧΙΟΝΙ-ΡΕΝΩ ΣΕΤ ΜΟΤΕΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡ 668,00 821,64 
2 91750 ΕΚΧΙΟΝΙ-ΡΕΝΩ ΒΑΛΒΙ∆Α ΠΕΤΡ-ΝΕΡΟΠΑΓΙ∆Α 474,00 583,02 

3 91750 ΕΚΧΙΟΝΙ-ΡΕΝΩ 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΟΤΕΡ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 230,00 282,90 

4 93718 ΕΚΧΙΟΝΙ-ΡΕΝΩ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1200*22,5 ΤΕΜ6  2.400,00 2.952,00 
5 5191 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡ 795,00 977,85 

6 5194 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ 
ΒΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-∆ΑΧΤΥΛΙ∆ΙΑ-
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ-
Ο∆ΗΓΟΥΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 

1.950,00 2.398,50 

7 5197 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΑ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ-
ΣΚΑΡΑ Υ∆ΡΟΦΟΡΑΣ 

974,00 1.198,02 

8 91570 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΝΩΝ-ΒΑΛΒΙ∆Α 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΜΟΤΕΡ 
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ 

865,87 1.065,02 

9 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ   
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 89,00 109,47 

10 5197 
ΦΟΡΤΗΓΟ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΑ 

3 ΒΑΝΕΣ 2 ΙΝΤΣΩΝ-3/4 ΣΩΛΗΝΑ 
20Μ ΡΑΚΟΡ 3/4  

220,00 270,60 

11 9176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 185/65 R14 ΤΕΜΑΧΙΑ 4 300,00 369,00 
  ΣΥΝΟΛΟ   8.965,87 11.028,02 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε την 

πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη 
συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής 
προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στη 
θέση που υποστήριξε η παράταξη στην πρόσφατη, αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου όπου έθιξε « …. το θέµα  της οργάνωσης των Υπηρεσιών και ειδικότερα 
µιας  Υπηρεσίας που να µπορεί να αντιµετωπίζει τις παρεµβάσεις σε έκτακτες καταστάσεις πληµµυρών, 
χιονοπτώσεων κ.λ.π., έτσι ώστε να µην ευρίσκεται συνεχώς η Περιφέρεια στην ανάγκη της µίσθωσης 
υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα. Μίλησαν για την ανάγκη στελέχωσης ενιαίου φορέα κατασκευών, στα 
πλαίσια της Περιφέρειας.». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Απόφαση επί της από 18-05-2012 ένστασης της Κατασκευαστικής Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε 
– ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου κατασκευής 
του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
(Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά της αριθ. 39114/3876/14-05-2012  πράξεως 
εγγράφου  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την από 18-05-2012 ένσταση (αντίγραφο συνηµµένο στην κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 
45221/4470/18-07-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η.) της Κατασκευαστικής Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ 
Α.Τ.Ε – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», αναδόχου 
κατασκευής του έργου του θέµατος, που υποβλήθηκε από την ανάδοχο στην ∆.Τ.Ε. Περ. 
Ηπείρου  την 22/05/2012 (αρ. πρωτ. καταθ. 45221/4470/22-05-2012), κατά της αριθµ. 
πρωτ. 39114/3876/14-05-2012 Πράξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία δεν έγινε αποδεκτό το από 03-05-2012 αίτηµα της αναδόχου για 
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την έκδοση βεβαίωσης Περαίωσης εργασιών του έργου. Στην ως άνω ένσταση, η 
ανάδοχος, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, ζητά να γίνει δεκτή η 
ένσταση, να ακυρωθεί, ανακληθεί ή µεταρρυθµισθεί ανάλογα η ανωτέρω προσβαλλόµενη 
Πράξη της ∆.Τ.Ε./Π.Η., για τους κάτωθι λόγους, όπως επί λέξει αναφέρονται στην 
ένσταση: 

 « …….     ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ 

κατά της παραπάνω µε αριθµό πρωτ. 39114/3876-14.05.2012 πράξης της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας που είναι βλαπτική των εννόµων συµφερόντων µας για τους παρακάτω 
νόµιµους, βάσιµους και αληθείς λόγους: 

Ως προς τους ουσιαστικούς λόγους: 

1. Οι εργασίες κατασκευής του έργου ολοκληρώθηκαν από την Κξία στις 31/3/2011. Όπως 
έχετε ενηµερωθεί είχαν ολοκληρωθεί οι δοκιµές µε τη γεννήτρια καθώς το έργο δεν είχε 
συνδεθεί µε την ∆ΕΗ. Η ανάδοχος ήταν έτοιµη να ξεκινήσει την δοκιµαστική λειτουργία του 
έργου στις 1/4/2011 σύµφωνα µε τις συµβατικές της υποχρεώσεις. Το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα καθορίζει την δοκιµαστική λειτουργία µε αφετηρία την 1/4/2011 και χρόνο 
λήξης περαίωσης την 30/9/2011.  Για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονταν στην ανάδοχο Κξία, 
(Σύνδεση µε ∆ΕΗ, Έκδοση άδειας διάθεσης Αποβλήτων, Πιστοποιητικό Πυροσβεστικής- 
Κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου, προγραµµατική σύµβαση Περιφέρειας-ΦΟ∆ΣΑ-∆ήµου 
Ιωαννιτών, συντονισµός υπηρεσιών) η εκκίνηση της δοκιµαστικής λειτουργίας µετατέθηκε 
κατά περίοδο 7 µηνών, περίοδο κατά την οποία η Κξία µας επιβαρύνθηκε µε επιπλέον κόστη, 
καθώς ήταν αναγκασµένη να διατηρήσει προσωπικό χωρίς να υπάρχει αντικείµενο εργασιών. 
¨Όλες οι ΗΜ  εγκαταστάσεις δοκιµάστηκαν υπό πλήρες υδραυλικό φορτίο, πριν την έναρξη 
της δοκιµαστικής λειτουργίας, αφού συνδέθηκε µε την ∆ΕΗ η εγκατάσταση, όπως προκύπτει 
από το από 27/6/2012 πρωτόκολλο ∆οκιµών Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού.  Η 
δοκιµαστική λειτουργία του έργου ξεκίνησε τελικά στις 3/10/2011 και η µετέπειτα περίοδος 
της 6µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της Ε.Σ.Υ., 
ξεκίνησε στις 3/11/2011 όπως έχετε οµολογήσει στο έγγραφο σας µε  ΑΠ 79666/8272 
04/11/2011 αλλά και στην προσβαλλόµενη πράξη. 

2. Ο ΧΥΤΑ δέχθηκε εξ’ αρχής πλήρες φορτίο κατά την περίοδο της δοκιµαστικής λειτουργίας 
του. Από τις 3/10/2011 και µετά, ξεκίνησε και η παραγωγή στραγγισµάτων στον ΧΥΤΑ, τα 
οποία έκτοτε συλλεγόντουσαν και µεταφέρονταν στις δεξαµενές της εγκατάστασης 
επεξεργασίας στραγγισµάτων ΕΕΣ. Η πλήρωση των δεξαµενών της εγκατάστασης είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η εγκατάσταση. (Λειτουργία µε 
υπερχείλιση των επεξεργασµένων) Ορθώς αναφέρεται στο έγγραφό σας ότι η εγκατάσταση 
τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 22/2/2012. Όµως η θέση σε λειτουργία την συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία, οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στον απαιτούµενο χρόνο για την πλήρωση των 
δεξαµενών, χρόνος που ήταν απαραίτητος ώστε να παραχθούν οι απαραίτητες ποσότητες 
στραγγισµάτων. Η συγκεκριµένη ηµεροµηνία όµως, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως η 
ηµεροµηνία εκκίνησης της δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται 
πλήρως στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου, για τους παρακάτω λόγους: 

2.1  Στην Οριστική Μελέτη του έργου (Τεύχος 12, Κεφ. 3), στην οποία παραπέµπουν τα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή. Σελ 6 από 94) σχετικά µε τον καθορισµό του 
αντικειµένου της δοκιµαστικής λειτουργίας, αναφέρονται τα εξής: «Συµβατικό αντικείµενο 
της εργολαβίας αποτελεί η εξάµηνη τεχνική υποστήριξη του έργου από τον ανάδοχο. Στο 
πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος, κατά τη διάρκεια των 6 µηνών, δεσµεύεται να υποστηρίξει και να 
παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου στη λειτουργία του έργου η οποία θα διενεργείται από 
το προσωπικό του Φορέα. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα δεσµεύεται για τη συνεχή 
παρουσία επιλεγµένου και έµπειρου δικού του προσωπικού επί τόπου του έργου, για τη 
συµβουλευτική υποστήριξη του προσωπικού του Φορέα». 
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2.2  Ειδικότερα για την εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισµάτων αναφέρεται στην Οριστική 
Μελέτη του έργου (Τεύχος 12, Κεφ. 3):«Τα θέµατα στα οποία ο ανάδοχος οφείλει να 
καθοδηγήσει και να κατευθύνει το προσωπικό του Φορέα είναι τα ακόλουθα:…….. Η 
λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του χώρου δηλαδή τη διαµόρφωση του 
ηµερήσιου προγράµµατος λειτουργίας της ΜΕΣ καθώς και της µεθοδολογίας σταδιακής 
κατασκευής του δικτύου παθητικής απαερίωσης του βιοαερίου». 

Σε κανένα σηµείο, τόσο των Τευχών ∆ηµοπράτησης, όσο και της Οριστικής Μελέτης του 
έργου αλλά και της ΕΣΥ, δεν γίνεται επιµερισµός των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ, σε ότι 
αφορά την δοκιµαστική λειτουργία, αλλά το έργο αντιµετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο. 
Πουθενά δεν αναφέρεται δηλαδή ότι θα πρέπει να ισχύσει η περίοδος της 6µηνης 
δοκιµαστικής λειτουργίας για κάθε επί µέρους εγκατάσταση ξεχωριστά, αλλά παντού γίνεται 
αναφορά για 6µηνη δοκιµαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ.  Εάν υιοθετηθεί από τον µελετητή και 
τα τεύχη δηµοπράτησης ο συλλογισµός σας, τότε θα προβλέπονταν αποζηµίωση δοκιµαστικής 
λειτουργία 10 µηνών. Το παράλογο του ισχυρισµού σας προκύπτει και από ένα άλλο γεγονός. 
Τι θα γινόταν σε περίπτωση που ο ΧΥΤΑ θα ξεκινούσε την περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας 
σε περίοδο καλοκαιριού; Θα έπρεπε η ανάδοχος να περιµένει τον χειµώνα για να παραχθούν 
στραγγίσµατα; Τότε θα παρέµενε στο έργο για µία περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας 18 
µηνών!  

3. Εάν η αφετηρία της δοκιµαστικής λειτουργίας δεν ήταν η 3/11/2011 όπως αναφέρεσθε στο 
ΑΠ 79666/8272 04/11/2011 στο οποίο αναγνωρίζετε έµµεσα την συνολική θα έπρεπε 
σύµφωνα µε το άρθρο 25.2 της ΕΣΥ να προβείτε σε ειδική διαταγή του άρθρου 60 
Ν.3669/2008 και να διατάξετε την Ανάδοχο να προβεί σε κατασκευή όλων των απαραίτητων 
έργων προκειµένου να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων και οι 
απαιτούµενες αποδόσεις. Εσείς αντ’ αυτού όπως αποδεικνύεται συνεχίσατε να προσκοµίζετε 
πλήρη φορτία αποβλήτων στον ΧΥΤΑ. 

4. Το τιµολόγιο Μελέτης των Τευχών ∆ηµοπράτησης είναι σαφές. Αναφέρεται σε εξάµηνη 
δοκιµαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ και ως ηµεροµηνία έναρξης αυτής δεν µπορεί να είναι 
άλλη από την 3/11/2011, ηµεροµηνία την οποία και εσείς αποδέχεστε ως τέτοια.  Η 
υιοθέτηση της ηµεροµηνίας έναρξης της πλήρους λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας 
στραγγισµάτων Ε.Ε.Σ. ως ηµεροµηνία έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργία του ΧΥΤΑ, δεν 
στηρίζεται σε κανένα σηµείο των συµβατικών τευχών και συνεπώς είναι εντελώς αυθαίρετη. 

5. Η επιστροφή του 22ου Λογαριασµού δεν είχε καµία διόρθωση στο ΑΤ.298 (άρθρο µε το οποίο 
πληρώνεται η δοκιµαστική λειτουργία) εποµένως έµµεσα αποδέχεται η υπηρεσία ότι 
εκτελέστηκαν τουλάχιστον τρις από τους έξη µήνες της δοκιµαστικής λειτουργίας. Πώς µε την 
προσβαλλόµενη πράξη έρχεται και αναιρεί τον εαυτό της και διατάσει έναρξη της 
δοκιµαστικής λειτουργίας από 22/2/2012 ενώ αποδέχεται το πρώτο τρίµηνο δοκιµαστικής 
λειτουργίας. Πως ισχυρίζεται ότι δεν ισχύει η απαραίτητη προϋπόθεση του άρθρου 25.3 της 
ΕΣΥ ενώ το αποδέχτηκε στην 22η πιστοποίηση. 

Ως προς τους λόγους διαδικασίας τήρησης της νοµοθεσίας: 

1. Η προσβαλλόµενη πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας είναι κατά παράβαση του 
Ν.3669/2008 ως αναφορά την διαδικασία παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου 
γιατί σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.10 η έγκριση των παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από 
την προϊσταµένη αρχή και όχι από την ∆ιευθύνουσα υπηρεσία συνεπώς η πράξη είναι άκυρη. 
Μέχρι την 3/5/2012 η ανάδοχος έχει ολοκληρώσει τις συµβατικές τις υποχρεώσεις χωρίς 
µέχρι σήµερα να έχει εγκριθεί παράταση προθεσµίας από την προϊσταµένη αρχή.  

2. Επίσης σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 71 του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 136 παρ.1 του Ν.4070/2012 : «Όταν λήξει η προθεσµία περάτωσης του συνόλου ή 
τµηµάτων του έργου, ο επιβλέπων αναφέρει στη διευθύνουσα υπηρεσία, µέσα σε διάστηµα 
δέκα (10) ηµερών από τη λήξη του εγκεκριµένου χρόνου περαίωσης, αν τα έργα έχουν 
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περατωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιµασίες που προβλέπονται στη σύµβαση ή 
αν τα έργα δεν έχουν περατωθεί, οπότε αναφέρει συγκεκριµένα τις εργασίες που αποµένουν 
για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν περατωθεί, ο προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, 
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την παραλαβή της πιο πάνω αναφοράς, εκδίδει βεβαίωση για 
την ηµέρα που περατώθηκαν οι εργασίες του έργου (βεβαίωση περάτωσης των εργασιών). 
Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην πιο πάνω προθεσµία, τότε θεωρείται ότι έχει εκδοθεί 
αυτοδίκαια τριάντα (30) ηµέρες µετά την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής έγγραφης 
όχλησης και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι 
πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 40. …….» ∆ηλαδή 
βάση της αναφοράς του επιβλέποντα θα έπρεπε να εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης ή να 
διαταχθεί η ανάδοχος κξία να εκτελέσει τις εργασίες που δεν εκτελέστηκαν ή να επιβληθεί 
ποινική ρήτρα για µη τήρηση του χρονοδιαγράµµατος και της συνολικής προθεσµίας του 
έργου. 

3. Επειδή µε την προσβαλλόµενη ο κύριος του έργου θα αποκτήσει ένα έργο για το οποίο δεν θα 
έχει καταβάλλει το αντίστοιχο εργολαβικό αντάλλαγµα (µη έγκριση ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ), 
όπως αυτό θα προκύψει από την πιστή τήρηση των εντολών, οδηγιών και υποδείξεων της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας αφού για τις ανωτέρω αναφερόµενες εργασίες επί πλέον µηνών 
κανονικής λειτουργίας ουδέν ποσό θα έχει καταβληθεί αλλά αντίθετα τη σχετική δαπάνη 
επωµίζεται εξ ολοκλήρου ο ανάδοχος. Κατά τον τρόπο αυτό όµως ο κύριος του έργου 
καθίσταται πλουσιότερος χωρίς νόµιµη αιτία εις βάρος της περιουσίας της αναδόχου 
εταιρίας µας και µε αντίστοιχη ζηµία µας κατά σαφή παράβαση του άρθρου 904 Α.Κ. περί 
αδικαιολογήτου πλουτισµού που έχει εφαρµογή και στις συµβάσεις δηµοσίων έργων. 

Επειδή η συµπεριφορά της διοίκησης κατά την οποία αυτή µας διαβεβαίωνε, προκειµένου να 
µην ανακοπεί ο ρυθµός ο ρυθµός λειτουργίας του ΧΥΤΑ, να προχωρήσουµε τις εργασίες µη 
αναµένοντας την εν λόγω προσβαλλόµενη πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας η οποία µας 
κοινοποιήθηκε µετά την περαίωση των εργασιών και όχι στον χρόνο έναρξης ή εκτέλεσης της 
εργασίας όπως υποχρεούται στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης. Όµως η ανωτέρω 
συµπεριφορά της ∆ιοίκησης αντίκειται πέραν των άλλων στη γενική αρχή του δικαίου περί 
προστατευοµένης εµπιστοσύνης του αντισυµβαλλόµενου της που φθάνει µέχρι την αρχή της 
προστασίας του ωφελίµου αποτελέσµατος των δικαιωµάτων του αντισυµβαλλοµένου της 
διοίκησης. ….». 
………………………………………………………………………………………….…………….. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 45221/4470/18-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64952/2470/19-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία η Υπηρεσία, αναφέρεται στο ιστορικό της διαφωνίας µε την ενιστάµενη, 
σηµειώνοντας ότι: « …. Η ανάδοχος στις 03/05/2012 υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηµα για 
την έκδοση βεβαίωσης Περαίωσης εργασιών του έργου. Η Υπηρεσία µας µε το αρ. 
39114/3876/14-05-2012 έγγραφό της δεν έκανε αποδεκτό το αίτηµα της αναδόχου   για 
τους λόγους που αναφέρονταν στο προαναφερόµενο έγγραφο. Κατά του ανωτέρω µε 
αριθµ. πρωτ. 39114/3876/14-05-2012 εγγράφου της ∆/νουσας Υπηρεσίας η ανάδοχος 
υπέβαλε την από 22-05-2012 ένσταση που έλαβε αριθµ. πρωτ. 45221/4470/24-02-2012 …. 
», καθώς και στο εµπρόθεσµο της υποβολής της υπό κρίση ένστασης, σηµειώνοντας τα 
εξής: « …. Η ένσταση κατατέθηκε στις 22-05-2012 δηλαδή εντός της δεκαπενθήµερης (15) 
ανατρεπτικής προθεσµίας που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 3669/2008 και 
συνεπώς θεωρούµε αυτή εµπρόθεσµη και εξεταστέα…. ». Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
καταθέτει τις απόψεις της επί της ουσίας των ισχυρισµών της ενιστάµενης, και εισηγείται 
να απορριφθεί στο σύνολό της η από 18-05-2012 ένσταση της αναδόχου του έργου του 
θέµατος, ως αβάσιµη, σηµειώνοντας ότι: 

« … Στους ισχυρισµούς της αναδόχου για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης  η άποψη της 
∆/νουσας Υπηρεσίας είναι η εξής: 
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α) Στο άρθρο 25 της ΕΣΥ(∆οκιµαστική λειτουργία έργου, βιολογικού καθαρισµού, έλεγχος  

     περιβαλλοντικών) ορίζεται ότι: 

25.1. Μετά την αποπεράτωση των αντίστοιχων εργασιών και την υποβολή από τον 
ανάδοχο δηλώσεις περί περατώσεως των εργασιών και ανεξάρτητα από τις δοκιµές που 
ήδη έχουν γίνει (Σχετ. Άρθρο 22 της παρούσας Ε.Σ.Υ.), θα γίνει δοκιµαστική λειτουργία 
όλου του έργου (Σωληνώσεις, Η/Μ, βιολογικός καθαρισµός, περιβαλλοντικά, έλεγχος 
λεκάνης ΧΥΤΑ), µε προσωπικό και µέσα που θα διατεθούν µε µέριµνα και δαπάνες του 
αναδόχου, µε σκοπό να διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους της 
διακήρυξης και προσφοράς. 

25.2. Εφ΄ όσον κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων δοκιµών, που πρέπει να διαρκέσει 
χωρίς διακοπή για ένα µήνα, διαπιστωθεί είτε η ύπαρξη ελαττωµάτων στη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, είτε ότι οι επιτυγχανόµενοι µέσοι όροι τιµών αποδόσεως των 
εγκαταστάσεων είναι κατώτεροι των συµβατικών τιµών των καθοριζόµενων στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή των απαραίτητων 
έργων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων και οι 
απαιτούµενες αποδόσεις. 

25.3. Μετά την επιτυχή λειτουργία των έργων, κατά το αναφερόµενο παραπάνω χρονικό 
διάστηµα ενός (1 µήνα), ο ανάδοχος θα λειτουργήσει µε µέριµνα και µε προσωπικό που θα 
έχει τα νόµιµα προσόντα τα έργα για έξι (6) µήνες, αποζηµιούµενος για το διατιθέµενο 
προσωπικό, σύµφωνα µε τους όρους του τιµολογίου της µελέτης. 

β) Η έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισµού  σύµφωνα µε το 
αρ. πρωτ  Χ.Ι 105/20/-03-2012 έγγραφο της αναδόχου έγινε στις 22/02/2012 οπότε από την 
ηµεροµηνία αυτή µετρά ο αναφερόµενος χρόνος του ενός µηνός της ανωτέρω παραγράφου 
25.2 της ΕΣΥ. 

γ) Η έναρξη της εξάµηνης  λειτουργίας  της παραγράφου 25.3 της ΕΣΥ  έχει αφετηρία την 
22-03-2012 και χρόνο λήξης την 22-09-2012 . 

δ) Επειδή η δοκιµαστική λειτουργία αποτελεί συµβατική υποχρέωση της αναδόχου, η 
έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών θα γίνει µετά το πέρας της δοκιµαστικής 
λειτουργίας. 

Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που αναπτύξαµε για καθεµία εκ των δια της 
ενστάσεως αιτιάσεων της αναδόχου ……. », η Υπηρεσία εισηγείται να απορριφθεί στο 
σύνολό της η από 18-05-2012 ένσταση της αναδόχου του έργου του θέµατος, ως αβάσιµη. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/849/31-07-2012) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 18-05-2012 ένσταση της Κατασκευαστικής 
Κ/ξίας «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», 
αναδόχου κατασκευής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 018/3 µε αριθ. Έργου 2006ΕΠ01830166 µε τίτλο «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», κατά της αριθµ. πρωτ. 
39114/3876/14-05-2012 Πράξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, µε την 
οποία δεν έγινε αποδεκτό το από 03-05-2012 αίτηµα της αναδόχου για την έκδοση βεβαίωσης 
Περαίωσης εργασιών του έργου.  

Με την ως άνω ένσταση, η ενιστάµενη για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή 
(ανωτέρω υπό στ.6), ζητά να γίνει δεκτή η ένσταση και να ακυρωθεί, ανακληθεί ή 
µεταρρυθµισθεί ανάλογα η ανωτέρω προσβαλλόµενη Πράξη της ∆.Τ.Ε./Π.Η. 
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Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 45221/4470/18-07-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, επί του θέµατος, η οποία έχει ως ακολούθως:  

« … Στους ισχυρισµούς της αναδόχου για την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης  η άποψη της 
∆/νουσας Υπηρεσίας είναι η εξής: 

α) Στο άρθρο 25 της ΕΣΥ (∆οκιµαστική λειτουργία έργου, βιολογικού καθαρισµού, έλεγχος  
περιβαλλοντικών) ορίζεται ότι: 

25.1. Μετά την αποπεράτωση των αντίστοιχων εργασιών και την υποβολή από τον ανάδοχο 
δηλώσεις περί περατώσεως των εργασιών και ανεξάρτητα από τις δοκιµές που ήδη έχουν γίνει 
(Σχετ. Άρθρο 22 της παρούσας Ε.Σ.Υ.), θα γίνει δοκιµαστική λειτουργία όλου του έργου 
(Σωληνώσεις, Η/Μ, βιολογικός καθαρισµός, περιβαλλοντικά, έλεγχος λεκάνης ΧΥΤΑ), µε 
προσωπικό και µέσα που θα διατεθούν µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου, µε σκοπό να 
διαπιστωθεί αν οι εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους της διακήρυξης και προσφοράς. 

25.2. Εφ΄ όσον κατά τη διενέργεια των απαιτούµενων δοκιµών, που πρέπει να διαρκέσει χωρίς 
διακοπή για ένα µήνα, διαπιστωθεί είτε η ύπαρξη ελαττωµάτων στη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, είτε ότι οι επιτυγχανόµενοι µέσοι όροι τιµών αποδόσεως των εγκαταστάσεων 
είναι κατώτεροι των συµβατικών τιµών των καθοριζόµενων στις Τεχνικές Προδιαγραφές, τότε 
ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή των απαραίτητων έργων, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων και οι απαιτούµενες αποδόσεις. 

25.3. Μετά την επιτυχή λειτουργία των έργων, κατά το αναφερόµενο παραπάνω χρονικό 
διάστηµα ενός (1 µήνα), ο ανάδοχος θα λειτουργήσει µε µέριµνα και µε προσωπικό που θα 
έχει τα νόµιµα προσόντα τα έργα για έξι (6) µήνες, αποζηµιούµενος για το διατιθέµενο 
προσωπικό, σύµφωνα µε τους όρους του τιµολογίου της µελέτης. 

β) Η έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισµού  σύµφωνα µε το 
αρ. πρωτ  Χ.Ι 105/20/-03-2012 έγγραφο της αναδόχου έγινε στις 22/02/2012 οπότε από την 
ηµεροµηνία αυτή µετρά ο αναφερόµενος χρόνος του ενός µηνός της ανωτέρω παραγράφου 
25.2 της ΕΣΥ. 

γ) Η έναρξη της εξάµηνης  λειτουργίας  της παραγράφου 25.3 της ΕΣΥ έχει αφετηρία την 22-
03-2012 και χρόνο λήξης την 22-09-2012 . 

δ) Επειδή η δοκιµαστική λειτουργία αποτελεί συµβατική υποχρέωση της αναδόχου, η έκδοση 
της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών θα γίνει µετά το πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας 
……. ». 

Με βάση λοιπόν τα αναφερόµενα στο περιεχόµενο της ως άνω εισήγησης στοιχεία και 
ειδικότερα το αριθµ πρωτοκ Χ.Ι. 105/20/3/2012 έγγραφο της αναδόχου, στο οποίο ορίζεται ως 
χρόνος έναρξης λειτουργίας των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού η 22-02-2012,   
χρόνος έναρξης της δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου µετά και τη πάροδο του ενός µηνός 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη παρ.2 του άρθρου 25 της ΕΣΥ, αδιαµφισβήτητα είναι η 22-
03-2012 και χρόνος λήξης η 22-09-2012. 

Η εφαρµοζόµενη στη προκειµένη περίπτωση διάταξη της παρ.1 του άρθρου 25  της ΕΣΥ ως 
προς το θέµα αυτό είναι απολύτως σαφής και απαιτεί: µετά την αποπεράτωση των 
αντίστοιχων εργασιών ……….. και ανεξάρτητα από τις δοκιµές που ήδη έχουν γίνει σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας Ε.Σ.Υ να γίνει δοκιµαστική λειτουργία όλου 
του έργου (σωληνώσεις Η/Μ βιολογικός καθορισµός, περιβαλλοντικά έλεγχος λεκάνης ΧΥΤΑ) 
µε προσωπικό και µέσα ………………………… του αναδόχου  µε σκοπό να διαπιστωθεί αν οι 
εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους της διακήρυξης της προσφοράς.  

Εποµένως, οι ισχυρισµοί της αναδόχου περί της ενάρξεως του χρόνου της εξάµηνης 
δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου σε προγενέστερο χρόνο από την 22-02-2012 (έναρξη 
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λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού) δεν βρίσκουν έρεισµα στο περιεχόµενο του άρθρου 25 
της Ε.Σ.Υ και σε κάθε περίπτωση αντιβαίνουν στον σκοπό του.  

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

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

 ΘΕΜΑ 16ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου 
Σουλίου», προϋπολογισµού  € 1.720.000,00 µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64708/6246/19-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65117/2476/19-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 4328/18-11-2011 απόφαση της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εντάχθηκε το έργο του θέµατος, µε κωδικό ΟΠΣ 355244 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007 – 2013». Με 
την αρ. 61060/5975/09-07-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η 
µελέτη του έργου του θέµατος (τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – 
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Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο προσφοράς). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση 
των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης, 
το οποίο είναι σύµφωνο µε το εγκεκριµένο πρότυπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. απόφ. 
∆17α/05/116/ΦΝ 437/30-09-2008 & ∆17α/02/136/ΦΝ437/04-11-2008, εγκύκλιος 
23/2008) προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Περιφέρειας 
Ηπείρου, βάσει και του συνηµµένου στην εισήγηση, αρ. πρωτ. 2615/17-07-2012 
έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο 
διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/850/31-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. 
Ζερβοχωρίου και Τ.Κ. Προδροµίου του ∆ήµου Σουλίου», προϋπολογισµού 1.720.000,00 € 
µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 355244, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 64708/6246/19-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 61060/5975/09-07-2012 απόφαση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει του αρ. πρωτ. 2615/17-07-2012 
έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο 
διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

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

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος κατέθεσε την 
πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία 
επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδοµή. Συµπλήρωσε επίσης ότι υπάρχει ήδη εµπειρία από έργα που 
έχουν κατασκευασθεί από µεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, και το αποτέλεσµα είναι διάτρητο. 
Άρα υπάρχει άµεση ανάγκη εξειδίκευσης των Υπηρεσιών, ώστε – εφόσον τα έργα αυτά 
δεν κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών – τουλάχιστον να γίνεται 
σωστή επίβλεψη των έργων και να µην παρατηρούνται φαινόµενα όπως αυτά στον ΧΥΤΑ 
της 1ης ∆ιαχειριστικής 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας (οριακής) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αµµουδιάς Ν. Πρέβεζας», αναδόχου εταιρείας «ΠΡΟΤΕΚΑΤ 
Α.Ε.», µέχρι την 31-08-2013.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 60935/5971/18-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
64467/2464/18-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

« …. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί ποσοστό 97% του συμβατικού τεχνικού αντικειμένου του 

έργου, ενώ απομένουν: 

1. Η δοκιμαστική λειτουργία του αντλιοστασίου άρδευσης και του δικτύου άρδευσης, μετά τις 

επιτυχείς διορθωτικές παρεμβάσεις στο δίκτυο άρδευσης (αντικατάσταση ζιμπώ με 

ηλεκτρομούφες). 

2. Η ολοκλήρωση ελαχίστων υπολειπομένων εργασιών (επένδυση του θόλου της σήραγγας 

εκτροπής, ηλεκτρομηχανολογικά κ.τ.λ.) 

3. Η σύνταξη, υποβολή και έλεγχος των υπολειπομένων οριστικών επιμετρήσεων του έργου και 

εν συνεχεία η σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. για το οικονομικό κλείσιμο του φακέλου του έργου, 

που εκτιμάται ότι θα απαιτήσει διάστημα τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
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Τους παραπάνω λόγους αναφέρει και ο ανάδοχος στο με αρ. 1185/9-7-2012  έγγραφό του (σχετ. 

1). Η Δ/σα Υπηρεσία θεωρεί οτι η χορήγηση οριακής παράτασης κρίνεται συμφέρουσα για το 

Δημόσιο, δεδομένου θα γίνει δυνατή η πλήρης ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας (με 

την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών και την δοκιμαστική λειτουργία), ενώ η επιβάρυνση 

του έργου για την προκύπτουσα δαπάνη αναθεώρησης στο υπό έγκριση διάστημα παράτασης 

είναι ελάχιστη, δεδομένου ότι οι συμβατικές εργασίες του έργου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και 

πιστοποιηθεί σε ποσοστό 97%. 

Έχοντας  υπόψη οτι: 

• Η αρχική συμβατική προθεσμία ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και οι χορηγηθείσες με 

αιτήσεις του αναδόχου παρατάσεις ήταν συνολικά τριάντα επτά (37) μήνες, συνεπώς σύμφωνα 

με το άρθρο 48§7 του Ν.3669/08 (Κ.Δ.Ε.) «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την 

κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα 

τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία)», το χρονικό 

διάστημα της οριακής προθεσμία είναι: ( 1/3 × (24+37) ) ≈ 20 μήνες. 

• Για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου απαιτείται χρονικό διάστημα 

δεκατριών μηνών μετά το πέρας της ισχύουσας προθεσμίας, ήτοι μέχρι τέλος Αυγούστου 2013, 

εντός του οποίου θα γίνει δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου (δίκτυα-δοκιμές) καθώς και 

η σύνταξη, υποβολή και έλεγχος των υπολειπομένων οριστικών επιμετρήσεων και η σύνταξη και 

έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για το οικονομικό κλείσιμο του φακέλου του έργου. 

• Δεν απαιτείται προέγκριση παράτασης προθεσμίας από την Διαχειριστική Αρχή του Υπ. Αγρ. Αν. 

και Τροφίμων (το οποίο χρηματοδοτεί σήμερα το έργο) για αιτούμενες παρατάσεις με λήξη πριν 

το τέλος του χρηματοδοτικού προγράμματος το 2015.  

εισηγούμαστε την έγκριση χορήγησης 7
ης

 προθεσμίας περαίωσης (οριακής) του έργου κατά 

δεκατρείς (13) μήνες, ήτοι μέχρι την 31-8-2013 με αναθεώρηση (σύμφωνα με το άρθρο 48 § 8 

του Ν.3669/08), διάστημα στο οποίο δύναται να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη δοκιμαστική 

λειτουργία και η πλήρης ολοκλήρωση του έργου και το οικονομικό κλείσιμο της εργολαβία.  ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/851/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγγειοβελτιωτικό έργο Βαθυπέδου Αµµουδιάς, Ν. Πρέβεζας», αναδόχου εταιρείας 
«ΠΡΟΤΕΚΑΤ. Α.Τ.Ε.», µέχρι την 31-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, (σύµφωνα µε το άρθρο 48 § 
8 του Ν.3669/08), διάστηµα στο οποίο δύναται να ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη δοκιµαστική 
λειτουργία και το οικονοµικό κλείσιµο της εργολαβίας.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική µε την 
προηγούµενη παράταση, αριθµ. 37/1105/23-12-2011 απόφαση της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι 
πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να λειτουργήσει το έργο, δεδοµένου ότι 
υπάρχουν πολλές καταγγελίες από τοπικούς Φορείς αγρότες και καλλιεργητές της περιοχής, για 
την ποιότητα κατασκευής του έργου. 

......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

 7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Ι.Μ. Σωσίνου», αναδόχου Αντωνίου Καφτάνη, µέχρι 
την 30-11-2012. 

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. 65940/6451/23-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66377/2532/24-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 23-07-12 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-11-
2012 για τους εξής λόγους: - Η προµήθεια και κατ’ επέκταση και η τοποθέτηση των 
κεράµων της στέγης του ναού, δεν ήταν δυνατόν να γίνει κατά τη διάρκεια του 
παρελθόντος χειµώνα, διότι το εργοστάσιο που παράγει τους  εγκεκριµένους κεράµους,  
δεν λειτουργεί στο εν λόγω διάστηµα όπως συµβαίνει και µε τα υπόλοιπα εργοστάσια 
παραγωγής κεραµιδιών. - Λόγω του παρελθόντος χειµώνα και των κακών καιρικών 
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συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου. - Λόγω της µη εξόφλησης 
µέχρι σήµερα, της 1ης πιστοποίησης του έργου. Η υπηρεσία, λαµβάνοντας υπόψη τους 
παραπάνω λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος σε συνδυασµό µε τις καθυστερήσεις σε 
εγκρίσεις υλικών και διαδικασιών από την 8η ΕΒΑ θεωρεί εύλογο το αίτηµα του αναδόχου 
και προτείνει παράταση µέχρι τις 30-11-2012, σηµειώνοντας ότι εκτιµά ότι έως 30-11-2012 
θα περαιωθεί το έργο. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/852/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ι.Μ. Σωσίνου», αναδόχου Καφτάνη Αντωνίου, µέχρι την 30-11-
2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
όπως και στις προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων 
για το συγκεκριµένο έργο, 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 στις προηγούµενες 
αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων για το συγκεκριµένο έργο, µε 
το σκεπτικό ότι για την κατασκευή του έργου του θέµατος 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου», αναδόχου 
Βασιλικής Βασιλείου, µέχρι την 30-09-2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65942/6453/23-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 66388/2533/24-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 23-07-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-09-2012 για τους λόγους που 
αναφέρει σ’ αυτή και ειδικότερα για την αποπεράτωση των εργασιών και την τακτοποίηση 
των εγγράφων για την τακτοποίηση µικροεκκρεµοτήτων από πλευράς εργασιών καθώς και 
τη σύνταξη-έγκριση του τελικού ΑΠΕ και το κλείσιµο του φακέλου του έργου. Κρίνοντας 
τους παραπάνω λόγους βάσιµους και θεωρώντας ότι το χρονικό διάστηµα των δύο µηνών 
επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών και το κλείσιµο του φακέλου του έργου, η 
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Υπηρεσία προτείνει παράταση του έργου µέχρι τις 30.09.2012. Επίσης η Υπηρεσία 
αναφέρει ότι µέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό 95%.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/853/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση στέγης Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Μ. Γαρδικίου», αναδόχου Βασιλικής 
Βασιλείου, µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα λόγω 
της επιµήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές, αριθµ. 14/321/26-05-2011, 37/1095/23-12-2011 και 13/481/11-05-
2012 αποφάσεις της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν δοθεί και άλλες παρατάσεις για το 
συγκεκριµένο έργο, και ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που 
οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης 
Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να 
υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα 
προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθµ. 
8/142/28-03-2011 14/321/26-05-2011 και 37/1095/23-12-2011αποφάσεις της Ο.Ε. µε τις 
οποίες δόθηκαν προηγούµενες παρατάσεις, τονίζοντας καταρχήν ότι είναι η έκτη κατά 
σειρά παράταση που δίνεται 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή Μουσείου Αργυροχρυσοχοΐας στους Καλαρρύτες» αναδόχου 
«Α. Μπίτη & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2012. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65045/6280/24-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66755/2554/25-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 19.07.2012  αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
έως 31.12.2012 προκειµένου να γίνει η τελική επιλογή του υλικού επίστρωσης των 
δαπέδων και η οριστικοποίηση των λοιπών αλλαγών και διορθώσεων σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνηµείων & Τεχν. Έργων Ηπείρου καθώς και η 
ενσωµάτωση αυτών σε τελικό ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών ώστε να γίνει δυνατή η 
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εκτέλεσή τους. Η Υπηρεσία, θεωρώντας τους παραπάνω λόγους βάσιµους, προτείνει 
παράταση του έργου µέχρι τις 31.12.2012 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/854/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή µουσείου Αργυροχρυσοχοΐας στους Καλαρρύτες», αναδόχου 
εταιρείας «Α. ΜΠΙΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 31-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική µε την 
προηγούµενη παράταση απόφαση της Ο.Ε., δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο έργο – πέρα 
από το πρόβληµα της οµαλής χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ – µετά από 
τη χορήγηση τόσων παρατάσεων ήδη από το 2010, 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο ∆.∆. 
Πλατανιών (Τσεριτσιάνων)  ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 65108/6293/24-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66758/2555/25-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 19-07-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, δηλώνοντας ότι οι 
εργασίες δεν έχει εξοφληθεί κανένας από τους δύο εγκεκριµένους λογαριασµούς που 
αφορούν το έργο, µε συνέπεια να µην υπάρχει η δυνατότητα για συνέχιση της 
χρηµατοδότησής του µε ίδιους πόρους. Επιπλέον, για τη συνέχιση των εργασιών θα 
απαιτηθεί η σύνταξη και έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών ώστε να 
ενσωµατωθούν κάποιες νέες εργασίες που έχουν προκύψει και να γίνει δυνατή η εκτέλεσή 
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τους. Η Υπηρεσία, θεωρώντας τους παραπάνω λόγους βάσιµους, προτείνει παράταση του 
έργου µέχρι 30-06-2013. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/855/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποπεράτωση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και ενίσχυση θεµελίωσής του, στο ∆.∆. 
Πλατανιών (Τσεριτσιάνων)  ∆ήµου Σελλών», αναδόχου εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. – 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. Ε.Ε.», µέχρι την 30-06-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων 
για το συγκεκριµένο έργο, µε το σκεπτικό ότι –όπως φαίνεται και από την αίτηση του 
αναδόχου– ο βασικός λόγος γι’ αυτό, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά 
µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν 
Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές 
δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες 
αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή 
Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 200.000,00  µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 65304/6320/20-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 65983/2521/23-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 87315/2513/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – Πολύγυρος)», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. Με την αρ. 87702/9099/16-07-2012 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 22/856/31-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών στη 17η Επαρχιακή Οδό (Χίνκα - Ζόργιανη – 
Πολύγυρος)», προϋπολογισµού € 200.000,00 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. 65304/6320/20-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 87702/9099/16-07-2012 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, 
Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-07-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Ολοκλήρωση κατασκευής διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων», 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 αρ. 22754/∆Ε-2224/16-05-2012 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το 
έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων», 
προϋπολογισµού 25.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.   

7. Την αριθµ. 17/671/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 52213/5110/12-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα 
µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 84471/8781/21-11-2011 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, 
βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-07-2012 δηµοπρασίας µε πρόχειρο 
διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
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αριθµ. πρωτ. 64614/6240/18-07-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65082/2474/19-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
µειοδοσίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτά έχουν καλών, ανέδειξε µειοδότη την εταιρεία «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 19.918,69 χωρίς ΦΠΑ και 
έκπτωση 2%. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η συγκεκριµένη 
διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό 
διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος 
διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της 
δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του 
δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας (www.php.gov.gr), εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/857/31-07-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 12-07-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Ολοκλήρωση κατασκευής διθέσιου Νηπιαγωγείου στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», που προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 19.918,69 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2% 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (2%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 17/671/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας 
τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης και συνήθως 
µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 17/671/21-
06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός 
µειοδοτικός διαγωνισµός. 

................................................................................................................................................................ 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 24ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση ζηµιών αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισµού € 24.586,00 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 του Ν. 
4053/2012 καθώς και την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 
του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

6. Την αριθµ. πρωτ. 62578/2575/12-07-2012 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την 
οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) µε Κ.Α. 
2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου»  το  υποέργο: «Αποκατάσταση ζηµιών αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισµού 
24.586,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67687/6650/27-07-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67708/2602/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία αναφέρεται στο γεγονός ότι λόγω θεοµηνίας προκλήθηκαν 
ζηµιές στον κάµπο του Λίθινου-Σακελλαρικού σε τοίχους προστασίας πρανών, δρόµους 
αλλά και σε αρδευτικές διώρυγες µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει το πότισµα καλλιεργειών. Η 
Υπηρεσία τονίζει ότι, επειδή βρισκόµαστε στο µέσο της αρδευτικής περιόδου οι εργασίες 
αποκατάστασης των ζηµιών πρέπει να εκτελεστούν άµεσα γιατί τα αγροτεµάχια 
κινδυνεύουν να µη ποτιστούν µε κίνδυνο απώλειας αγροτικού εισοδήµατος και επιβίωσης 
των αγροτών και εισηγείται την έγκριση: 1. των συντασσοµένων τευχών (άρθρο 6 παρ.7 
του Ν.4071/11-4-2012) και 2. απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση 
ζηµιών αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισµού µελέτης 24.586,00 € µε τον Φ.Π.Α. η 
χρηµατοδότηση του οποίου θα γίνει από την ΣΑΕΠ 030 στην εργοληπτική επιχείρηση 
«Γεώργιος Τζοβάρας» που προσέφερε  έκπτωση 2% δηλαδή 24.094,19 € µε τον Φ.Π.Α. 
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν.3669/08 (Α116) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 
του Νόµου 4053/2012 και το άρθρο 6παρ.7του Ν.4071/11-4-2012 και της ανωτέρω 
αριθµ.7 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/858/31-07-2012) 

− Εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών αρδευτικού Λιθίνου», προϋπολογισµού € 24.586,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του έργου µε Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Έργα 
αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου» της ΣΑΕΠ 030, τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και  

επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, δεδοµένου ότι λόγω θεοµηνίας 
προκλήθηκαν ζηµιές στον κάµπο του Λίθινου-Σακελλαρικού σε τοίχους προστασίας 
πρανών, δρόµους αλλά και σε αρδευτικές διώρυγες µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει το 
πότισµα καλλιεργειών και επειδή βρισκόµαστε στο µέσο της αρδευτικής περιόδου οι 
εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών πρέπει να εκτελεστούν άµεσα γιατί τα αγροτεµάχια 
κινδυνεύουν να µη ποτιστούν µε κίνδυνο απώλειας αγροτικού εισοδήµατος και επιβίωσης 
των αγροτών 

− Εγκρίνει, λόγω του κατεπείγοντος που οφείλεται σε απρόβλεπτο γεγονός, την απευθείας 
ανάθεση του ανωτέρω έργου και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στην εργοληπτική επιχείρηση «Γεώργιος Τζοβάρας», που 
προσέφερε  έκπτωση 2% στις τιµές της µελέτης, δηλαδή ποσό € 19.588,77 χωρίς ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 35 του Ν.4053/2012, του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε 
µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, καθώς και του άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012. 

...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: "Development of sustainable biogas strategies 
for integrated agro industrial waste management και ακρωνύµιο BioGAIA" στο πλαίσιο 
του προγράµµατος INTERREG ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013, προϋπολογισµού € 
15.695,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κατάρτιση της διακήρυξης.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013: BioGAIA. 
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7. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65946/428/23-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 66003/2525/23-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

«… Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού ύψους 15.695,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ για την επιλογή Αναδόχου που θα υλοποιήσει τη 
∆ιαχείριση και το συντονισµό, καθώς και τη προµήθεια εξοπλισµού του Έργου BioGAIA. 
Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα INTERREG Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, Άξονας 
3, Μέτρο 3.2 και η Περιφέρεια Ηπείρου είναι εταίρος.  
Το τεύχος του πρόχειρου διαγωνισµού αναλυτικά περιγράφει το αντικείµενο του έργου και 
συνάδει µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι ο 
διαγωνισµός αυτός αφορά κονδύλιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου 
BioGAIA και συγκεκριµένα τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπάνης «∆ιαχείριση έργου & 
Οικονοµική διαχείριση».  
  Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 
1. ∆ιαχείριση και συντονισµό του έργου ( Τριµηνιαίες οικονοµικές και τεχνικές αναφορές) 
2. Προµήθεια Εξοπλισµού ( Ένα (1) φορητό Η/Υ) 
3. Οικονοµική διαχείριση του έργου (Οκτώ (8) αναφορές προόδου) 
Η πληρωµή του Αναδόχου θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και συγκριµένα τις 
επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών «Project management – ∆ιαχείριση έργου» και «Financial 
monitoring – Οικονοµική ∆ιαχείριση» και αναλυτικότερα τις πιστώσεις του έργου µε ΚΑ 
2012ΕΠ31880043 «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου του προγράµµατος INTERREG 
2007-2013  ̈BioGAIA ¨ Περιφέρεια Ηπείρου» ….». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, παρατήρησαν ότι συµφωνούν µε τη διαδικασία του 
διαγωνισµού, εφόσον αυτή προβλέπεται από τη νοµοθεσία υλοποίησης αυτών των 
Προγραµµάτων. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/859/31-07-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την επιλογή συµβούλου τεχνικής 
υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Άρτας: "Development of sustainable biogas strategies for 
integrated agro industrial waste management και ακρωνύµιο BioGAIA" στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 15.695,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, στο οποίο η Περιφέρεια 
Ηπείρου συµµετέχει βάσει της αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφασης του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου και 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
65946/428/23-07-2012 εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας. 

Σηµειώνεται ότι ο ως άνω πρόχειρος διαγωνισµός, για την επιλογή Αναδόχου που θα 
υλοποιήσει τη ∆ιαχείριση και το συντονισµό, καθώς και τη προµήθεια εξοπλισµού του 
ανωτέρω Έργου, αφορά κονδύλιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου BioGAIA 
και συγκεκριµένα τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπάνης «∆ιαχείριση έργου & Οικονοµική 
διαχείριση» και ο ανάδοχος θα υλοποιήσει τις κάτωθι δράσεις: 

1. ∆ιαχείριση και συντονισµό του έργου (Τριµηνιαίες οικονοµικές και τεχνικές αναφορές) 

2. Προµήθεια Εξοπλισµού (Ένα (1) φορητό Η/Υ) 

3. Οικονοµική διαχείριση του έργου (Οκτώ (8) αναφορές προόδου) 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου και συγκριµένα τις 
επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών «Project management – ∆ιαχείριση έργου» και «Financial 
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monitoring – Οικονοµική ∆ιαχείριση» και αναλυτικότερα τις πιστώσεις του έργου µε ΚΑ 
2012ΕΠ31880043 «Κάλυψη εθνικής συµµετοχής του έργου του Προγράµµατος 
INTERREG 2007-2013 ¨ BioGAIA ¨ Περιφέρεια Ηπείρου» 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο συγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, στη 
σχετική αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η 
οποία διατήρησε την αρνητική θέση, που είχε καταθέσει και στην προηγούµενη 
συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί παρόµοιο θέµα. ∆εν συµφωνούν µε αυτή την 
πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος πιστώσεων για υποδεέστερες 
δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές ανάγκες του πληθυσµού, που 
έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την παιδεία κ.λ.π.». 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση µετακίνησης του Προϊσταµένου του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, Μανώλη Άγγελου, κτηνιάτρου, 
στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό 
σεµινάριο µε θέµα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (RASSF)». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.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 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6112/20-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65795/2515/23-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας 
Μανώλη Άγγελου, κτηνιάτρου, στην Αθήνα, και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη 
συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Η 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (RASSF)»,  από 25-07-2012 έως 27-07-2012 και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής εισήγησης της ∆/νσης Αγροτικής 
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Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη τακτική 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 17-07-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/860/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Μανώλη Άγγελου, Προϊστάµενου του Τµήµατος Κτηνιατρικής  
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, για τη συµµετοχή του σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ-∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ (RASSF)» στην Αθήνα, από 25-07-2012 έως 27-07-2012, (ηµεροµηνία 
αναχώρησης 24-07-2012 και ηµεροµηνία επιστροφής 28-07-2012) καθώς και τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω 
υπαλλήλου  η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), ΕΦ 292 ΚΑΕ 0711.  
....................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 52375/360/19-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65012/2472/19-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας, µε την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων του 1ου Θερινού 
Σχολείου Τζουµέρκων και Ν.Α. Πίνδου από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεµβρίου 2012, 
µε τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Η 
συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης κρίνεται απαραίτητη καθώς 
αυτή η εκδήλωση αφ’ ενός µεν έχει επιστηµονικό ενδιαφέρον, αφ’ ετέρου δε, θα προβάλλει 
τα Τζουµέρκα ως τόπο µοναδικού φυσικού κάλλους και ιδιαίτερου πολιτισµού. Επίσης 
εισηγείται την έγκριση ποσού 800,00 € σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 0845 για τη 
συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης, που αφορά µέρος της 
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δαπάνης διαµονής και διατροφής των επίσηµων προσκεκληµένων. Οι υπόλοιπες δαπάνες 
διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/861/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στη συνδιοργάνωση µε την 
Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουµέρκων, του 1ου Θερινού Σχολείου Τζουµέρκων και 
Ν.Α. Πίνδου από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεµβρίου 2012, µε τη συνεργασία του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.  

Η συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης κρίνεται απαραίτητη στα 
πλαίσια των πολιτιστικών της δράσεων για την τουριστική προβολή της περιοχής, καθώς αυτή 
η εκδήλωση αφ’ ενός µεν έχει επιστηµονικό ενδιαφέρον, αφ’ ετέρου δε, θα προβάλλει τα 
Τζουµέρκα ως τόπο µοναδικού φυσικού κάλλους και ιδιαίτερου πολιτισµού. 

Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη ποσού € 800,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας), για την κάλυψη 
των εξόδων συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση, για την διαµονή και 
διατροφή των επίσηµων προσκεκληµένων, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της 
εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 
......................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση 
βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας - Κορωνησίας προς 
Γαβριά (γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου, Ε∆Ε. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2499/17-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 64225/2434/17-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος 
ΚΑΠ 2012, µε προϋπολογισµό € 450.000,00 µε ΦΠΑ. Ο παρών Α.Π.Ε. προτεινόµενης 
δαπάνης 427.864,84 ΕΥRΩ µε Φ.Π.Α., όσο και το ποσό της συµβατικής δαπάνης, 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669 / 2008 βάσει των 
επιµετρήσεων των εκτελεσµένων εργασιών χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και 
της µορφής αυτού και περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την 
διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρηση της µελέτης. Με τις εργασίες του 1ου 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ



 - 83 - 

Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η 
πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, 
δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, συνολικής δαπάνης 427.864,84 € µε το 
ΦΠΑ, όσο και η συµβατική δαπάνη, σηµειώνοντας ότι µε τον παρόντα 1ο ΑΠΕ 
ολοκληρώνεται το αντικείµενο του έργου µέσα στο ποσό της σύµβασης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/862/31-07-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση 
βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας - Κορωνησίας προς Γαβριά 
(γ’ φάση)», αναδόχου Χρήστου Κατέρου, Ε∆Ε, συνολικής δαπάνης συνολικής δαπάνης 
427.864,84 € µε ΦΠΑ, όσο και η συµβατική δαπάνη, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, και περιλαµβάνει 
την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της 
προµέτρησης της µελέτης, χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έργου. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες επισκευών  Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», αναδόχου Βασιλείου Τάτση, 
µέχρι την 24-08-2012.  

 

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 Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2566/24-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66813/2560/25-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: «…. Σας στέλνουµε συνηµµένα την από 24-07-2012 
αίτηση του Βασιλείου Τάτση αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών κατά 31 ηµέρες, ήτοι µέχρι τις 24-08-
2012. Σχετικά σας γνωρίζουµε ότι η συµβατική προθεσµία περάτωσης του έργου είναι η 
24-07-2012 και ότι καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών, ύστερα από παράκληση και του 
ιερέως υπευθύνου του ναού, επειδή η ύπαρξη του εργοταξίου κατά τις ηµέρες του 
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εορτασµού του ιερού ναού θα παρεµπόδιζε την προσέλευση των πιστών και ήταν πιθανή η 
πρόκληση ανεπιθύµητων. Κατόπιν τούτου παρακαλούµε για την έγκρισή συνολικής 
παράτασης προθεσµίας περάτωσης των εργασιών του έργου  «Εργασίες επισκευών  Ι. Ν. 
Αγίων Αποστόλων Άρτας » κατά 31 ηµέρες, ήτοι µέχρι τις 24-08-2012,  σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Ν. 3669 / 2008 ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/863/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες επισκευών  Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», αναδόχου Βασιλείου 
Τάτση, µέχρι την 24-08-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
.....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
λοιπών συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς 
οχετού στο ρέµα Καρυδά – Συµπληρωµατικά τεχνικά οδού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 31.000,00 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. 8/38/25-07-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ρέµα Καρυδά – Συµπληρωµατικά τεχνικά οδού 
δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66699/3155/25-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66747/2552/25-07-2012 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 Πρόγραµµα Κ.Α.Π. έτους 2012 και 
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εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών 
συµβατικών τευχών του έργου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την 
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η 
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, 
αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), 
εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/864/31-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2012, µε τίτλο 
«Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ρέµα Καρυδά – Συµπληρωµατικά τεχνικά οδού 
δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 66699/3155/25-07-2012 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. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
οι οποίοι διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε 
να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – 
κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

.................................................................................................................................................. 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό και έγκριση των 
λοιπών συµβατικών τευχών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού 
τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
45.000,00 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. 8/38/25-07-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτυού 
Ν. Πρέβεζας, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος 
Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 66697/3154/25-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66752/2553/25-07-2012 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 Πρόγραµµα Βελτίωση, συντήρηση 
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και αποκατάσταση του οδικού δικτυού Ν. Πρέβεζας, και εισηγείται την κατάρτιση της 
διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 
(ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την 
αντίστοιχη διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 
πλέον ΦΠΑ, που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η 
σύντµηση των προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, 
αναρτάται στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), 
εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/865/31-07-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-
10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωση, συντήρηση και 
αποκατάσταση του οδικού δικτυού Ν. Πρέβεζας, µε τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδικού 
τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
45.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
66697/3154/25-07-2012 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. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
οι οποίοι διαφωνούν µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
του θέµατος, και εισηγήθηκαν την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε 
να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – 
κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως 
πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

.................................................................................................................................................. 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ Υπέρβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικών τµηµάτων ∆ήµου Πρέβεζας», αναδόχου εταιρείας «Γεράσιµος Μπέλλος & Σια 
Ε.Ε.».   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65307/3107/20-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65747/2512/23-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος «Βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 
2011», µε προϋπολογισµό 100.000,00 €. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι υπέρβασης για 
συνολικό ποσό € 56.739,48 µε υπέρβαση € 5.659,01 και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις 
αναλυτικές επιµετρήσεις του έργου και η υπέρβαση οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στις 
απολογιστικές εργασίες (αξία ασφάλτου) ποσού € 17.018,31. Η Υπηρεσία εισηγείται την 
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έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., συνολικού ποσού € 56.739,48 δηλαδή µε υπέρβαση έναντι της 
συµβατικής κατά € 5.659,01 λόγω αύξησης των απολογιστικών ασφάλτου, σύµφωνα και 
µε τη συνηµµένη στην εισήγηση, οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό 5ο/12-07-2012 
(Θέµα 4ο ΕΗ∆). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/866/31-07-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις 
οδικών τµηµάτων ∆ήµου Πρέβεζας», αναδόχου εταιρείας «Γεράσιµος Μπέλλος & Σια Ε.Ε.», 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, λόγω οριστικών 
επιµετρήσεων και αύξησης των απολογιστικών ασφάλτου, συνολικής δαπάνης € 56.739,48 
µε ΦΠΑ, δηλαδή µε υπέρβαση έναντι της συµβατικής κατά € 5.659,01 και υπέρ της έγκρισης 
του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας, στο Πρακτικό 5ο/12-07-2012 (Θέµα 4ο ΕΗ∆). 

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου 
Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Κατασκευή τεχνικού στο ∆.∆. Κορυφούλας ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Κατασκευή 
τεχνικού στο ∆.∆. Κορυφούλας ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 17/689/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 51216/2400/08-06-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 66703/3156/25-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66742/2551/25-07-2012 
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στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 17-07-2012 για την 
κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο µειοδότης αναδείχθηκε ο Θωµάς 
Χριστιάς, µε έκπτωση 5% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό 
προσφοράς 52.250,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες 
τιµές και η Υπηρεσία εισηγείται την έγκρισή του. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος και σχετικά µε την εκτέλεση του έργου µε τη 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, σηµείωσε ότι η 
συγκεκριµένη διαδικασία είναι απολύτως νόµιµη και διεξάγεται βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, σε συνδυασµό µε την αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 
Β’1291/11-08-10) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διαφορά της µε την αντίστοιχη 
διαδικασία µε ανοιχτό διαγωνισµό για έργα µέχρι του ποσού των € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ, 
που επιτρέπεται πρόχειρος διαγωνισµός (συνοπτική διαδικασία), είναι η σύντµηση των 
προθεσµιών για τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας, δεδοµένου ότι και για τον πρόχειρο 
διαγωνισµό, η περίληψη της διακήρυξής του δηµοσιεύεται σε τοπική εφηµερίδα, αναρτάται 
στη «∆ιαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), 
εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/867/31-07-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας 
µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Κατασκευή τεχνικού στο ∆.∆. Κορυφούλας ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 55.000,00 
µε ΦΠΑ, κατά την οποία µειοδότης αναδείχθηκε ο Θωµάς Χριστιάς, µε έκπτωση 5% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού, και µε προσφερόµενο ποσό € 52.250,00 µε ΦΠΑ και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Θωµά Χριστιά, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (5%) είναι 
συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική αριθµ. 17/689/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επαναλαµβάνοντας τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη 
διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο – στις ανοιχτές 
δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
17/689/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

...................................................................................................................................................... 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση πληρωµής της 1ης και 2ης δόσης για την αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη, για 
την διαχείριση έργου - οικονοµική διαχείριση του έργου στο οποίο µετέχει η Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για τη φύση» 
(“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / SU RF-Nature”), στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC. 

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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65441/270/20-07-2012 
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έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66323/2531/24-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

« ….. Στα πλαίσια του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC η 
Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει στην υλοποίηση του έργου «Αειφόρος χρήση των 
περιφερειακών πόρων για τη φύση» (“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / 
SURF-Nature”). 

 Στο πρόγραµµα αυτό η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος µε συνολικό 
προϋπολογισµό 93.000 €. Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% 
από εθνικούς πόρους. 

 Σύµφωνα µε την σύµβαση χρηµατοδότησης, την υπογεγραµµένη σύµβαση των εταίρων 
και τον προϋπολογισµό του έργου, η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει στα κοινά κόστη του 
έργου που αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ολόκληρου του έργου και την 
οικονοµική διαχείριση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται µετά από σχετική σύµβαση µεταξύ 
του επικεφαλής εταίρου Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος Αυστρίας 
(Umweltbundesamt GmbH) και του WWF – Γερµανίας. Η σύµβαση αυτή συνάφθηκε κατ’ 
εφαρµογή των οδηγιών υλοποίησης (program manual) του προγράµµατος Interreg IVC και 
µετά από διαγωνισµό που διενεργήθηκε από τον επικεφαλής εταίρο σύµφωνα µε το νοµικό 
πλαίσιο Αυστρίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλεξιµότητα των σχετικών δαπανών 
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον µηχανισµό πρωτοβάθµιου ελέγχου (FLC) της Αυστρίας 
όπως προβλέπεται για συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

 Η συνολική υποχρέωση της Π.Ε. Πρέβεζας προς τον επικεφαλής εταίρο για τα τρία 
χρόνια διάρκειας του έργου είναι 15.802,28 € πληρωτέα σε τρείς δόσεις. Το ποσό αυτό 
καλύπτεται από την κατηγορία «Κοινά Κόστη» (Shared Costs) του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του έργου. Για το πρώτο και δεύτερο εξάµηνο παροχής υπηρεσιών, και 
σύµφωνα µε την υπογεγραµµένη σύµβαση των εταίρων και το µοντέλο κατανοµής και 
πληρωµής για τα κοινά κόστη, εξεδόθη το από 26/6/2012, υπ’ αριθµ’ AR0545-12 
ειδοποιητήριο (τιµολόγιο) συνολικής αξίας 10.534,86 ευρώ. 

 Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 
10.534,86 ευρώ που αποτελεί την πρώτη και δεύτερη δόση της αµοιβής του εξωτερικού 
συνεργάτη (WWF-Germany) όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισµό και τη σύµβαση 
εταίρων του έργου SURF-Nature. …..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/868/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 10.534,86 για την πληρωµή της 1ης και 2ης δόσης, για 
την αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη, για την διαχείριση έργου - οικονοµική διαχείριση του έργου 
στο οποίο µετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε τίτλο «Αειφόρος χρήση 
των περιφερειακών πόρων για τη φύση» (“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / 
SURF-Nature”), στα πλαίσια του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg 
IVC. 

Η ανωτέρω δαπάνη, που αποτελεί την πρώτη και δεύτερη δόση της αµοιβής του εξωτερικού 
συνεργάτη (WWF-Germany) όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισµό και τη σύµβαση 
εταίρων του έργου SURF-Nature, και για την οποία εκδόθηκε το από 26/6/2012, υπ’ αριθµ’ 
AR0545-12 ειδοποιητήριο (τιµολόγιο) συνολικής αξίας €10.534,86 καλύπτεται από την 
κατηγορία «Κοινά Κόστη» (Shared Costs) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου. 

Σηµειώνεται ότι στο ανωτέρω Πρόγραµµα, το οποίο χρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ 
και κατά 15% από εθνικούς πόρους, η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος µε 
συνολικό προϋπολογισµό 93.000 €, ενώ η συνολική υποχρέωση της Π.Ε. Πρέβεζας προς τον 
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επικεφαλής εταίρο για τα τρία χρόνια διάρκειας του έργου είναι 15.802,28 € πληρωτέα σε τρεις 
δόσεις.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας 
που έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα 
αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία 
του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 

.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 65548/2473/23-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
65815/2516/23-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/869/31-07-2012) 
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Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2012, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΥ 

∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

072.0869 
Αµοιβές για συντήρηση 
και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

5.000,00 1.442,80 

∆απάνη για εργασίες επισκευής 
και συντήρησης του εξοπλισµού 
µηχανοργάνωσης της Π.Ε. 
Πρέβεζας και για συντήρηση των 
κλιµατιστικών. 

072.0899 Λοιπές ειδικές αµοιβές 20.700,00 1.913,88 

∆απάνες για αµοιβή υπηρεσίας 
Security για τις ανάγκες φύλαξης 
διαφόρων υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας καθώς και για 
απεντόµωση γραφείων της Π.Ε.  

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής κάθε είδους 
λοιπού εξοπλισµού 

15.000,00 49,20 
∆απάνη για αγορά τροφοδοτικού 
µηχανήµατος. 

072.1699 
Λοιπές Προµήθειες 
Υλικών 

10.000,00 880,00 

∆απάνη για προµήθεια 
σφραγίδων για τη ∆/νση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πρέβεζας & λ. προµήθειες υλικών 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

072.1729 
Προµήθεια κάθε είδους 
µηχανικού και λοιπού 
εξοπλισµού 

5.000,00 230,00 

∆απάνη για προµήθεια ψυγείου 
συντήρησης φαρµάκων για τη 
∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

ΣΥΝΟΛΟ    
ΕΞΟ∆ΩΝ   55.700,00 4.515,88  

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

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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση του Πρακτικού Νο 1/04-07-2012 της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της 
ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE -
ITALY 2007-2013. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. 17/74/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) στο 
εγκεκριµένο για χρηµατοδότηση στο Μέτρο 1.1 του Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, Έργο: «INNOVOIL - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ», συνολικού προϋπολογισµού € 86.800,00 µε συγχρηµατοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. 

7. Την αριθµ. 12/468/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού του θέµατος 
προϋπολογισµού € 37.000,00 € µε ΦΠΑ, καθώς και οι όροι της διακήρυξης, µε τους όρους 
και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 37345/1436/26-04-2012 εισήγηση της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 59594/2256/24-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66251/2530/24-
07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το Πρακτικό Νο1/04-07-
2012 της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται 
την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/870/31-07-2012) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1/04-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού 
επιλογής Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: 
Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου 
ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EUROPEAN 
TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-ITALY 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 37.000,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο 
άνοιγµα της µοναδικής προσφοράς που κατατέθηκε, του ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Σωτήριου. Κατά τον 
έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, διαπιστώθηκε ότι η 
προσφορά  πληροί  τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή µε συνολική βαθµολογία 
τεχνικής προσφοράς 94 βαθµούς, ήτοι (Α1=100x20%=20,Α2=90x20%=18 
καιΑ3=100x20%=20. Σύνολο Α=58 βαθµούς και Β1=90χ15%=13,50,Β2=90χ15%=13,50 και 
Β3=90χ10%=9 Σύνολο Β=36 βαθµούς. Γενικό σύνολο Α+Β=94 βαθµούς). Στη συνέχεια η 
Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς, το ποσό της οποίας είναι 
33.300,00 € µε ΦΠΑ (27.073,17) και βάσει του τύπου της διακήρυξης ο τελικός βαθµός της 
αξιολόγησης της προσφοράς είναι 100 ήτοι:  

Τi =85x(Tai/ΤΑmax)+15x (ΟΠmin/ΟΠi) =85χ(94/94)+15Χ(33.300€/33.300€)=85Χ1+15Χ1=100. 

Η Επιτροπή του διαγωνισµού κάνει δεκτή την ανωτέρω προσφορά και εισηγείται την 
κατακύρωση του ανωτέρω έργου στον µοναδικό ενδιαφερόµενο ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Σωτήριο -
Ηγουµενίτσα µε τελικό βαθµό αξιολόγησης 100 βαθµούς. 

Σύµφωνα µε το ως άνω Νο1/04-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού, για την επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας: «INNOVOIL: Εφαρµογή ενός καινοτόµου πρωτοκόλλου διασφάλισης της 
ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME, GREECE-
ITALY 2007-2013, προϋπολογισµού € 37.000,00 € µε ΦΠΑ, 

προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται ο µοναδικός ενδιαφερόµενος που κατέθεσε προσφορά, 
Γεωργούλης Σωτήριος, µε συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς 94 βαθµούς, ήτοι 
(Α1=100x20%=20,Α2=90x20%=18 καιΑ3=100x20%=20. Σύνολο Α=58 βαθµούς και 
Β1=90χ15%=13,50,Β2=90χ15%=13,50 και Β3=90χ10%=9 Σύνολο Β=36 βαθµούς. Γενικό 
σύνολο Α+Β=94 βαθµούς), µε προσφερόµενο ποσό 33.300,00 € µε ΦΠΑ (27.073,17) και 
βάσει του τύπου της διακήρυξης, τελικό βαθµό αξιολόγησης 100 ήτοι: 

Τi =85x(Tai/ΤΑmax)+15x(ΟΠmin/ΟΠi)=85χ(94/94)+15Χ(33.300€/33.300€)=85Χ1+15Χ1=100 
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Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της 
πληρότητας των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσει ο προσωρινός 
µειοδότης, σύµφωνα µε τη διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
και παρέπεµψαν στη θέση που είχαν εκφράσει και κατά τη σχετική αριθµ. 12/468/27-04-
2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, κατά την οποία είχαν εκφράσει τις έντονες 
επιφυλάξεις τους για το κείµενο της διακήρυξης.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
12/468/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής 
Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013,  στη σχετική αριθµ. 17/74/17-10-2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» «……. η οποία διατήρησε την αρνητική θέση, που είχε 
καταθέσει και στην προηγούµενη συνεδρίαση του Π.Σ. που είχε συζητηθεί παρόµοιο θέµα. 
∆εν συµφωνούν µε αυτή την πολιτική της Ε.Ε., η οποία διαθέτει µεγάλο ύψος πιστώσεων 
για υποδεέστερες δραστηριότητες και δεν υπάρχουν χρήµατα για τις βασικές ανάγκες του 
πληθυσµού, που έχουν να κάνουν µε τη διαβίωσή του, µε την υγεία, µε την παιδεία 
κ.λ.π.». 
Επιπροσθέτως, επανέλαβε τη θέση που έχει επανειληµµένα υποστηρίξει, ότι δηλ. η 
Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει ικανό και εξειδικευµένο προσωπικό, που έχει τη δυνατότητα 
να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του συγκεκριµένου προγράµµατος, ώστε να µην 
απαιτείται η προσφυγή σε παροχή ιδιωτικών 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ελαστικών για τις ανάγκες οχηµάτων της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
66488/2880/24-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66514/2544/24-07-2012 στον 
φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης € 550,00 
για την προµήθεια ελαστικών για το αριθµ. ΚΗΙ 9209 όχηµα της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης και προϋπολογισµού 
δαπάνης της αρµόδιας Επιτροπής, για την αντικατάσταση των ελαστικών. 

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

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ



 - 103 - 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/871/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 550,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια και αντικατάσταση ελαστικών 
για το αριθµ. ΚΗΙ 9209 όχηµα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1321 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση δαπάνης δηµοσίων σχέσεων (παράθεση γεύµατος σε δηµοσιογράφους), της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
65155/2489/19-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65183/2478/19-07-2012 στον 
φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
δηµοσίων σχέσεων (παράθεση γεύµατος σε δηµοσιογράφους), που επισκέφτηκαν την 
Περιοχή της Θεσπρωτίας στις 18-07-2012.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/872/31-07-2012) 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 125,00 µε ΦΠΑ, για την παράθεση γεύµατος σε δηµοσιογράφους 
που επισκέφτηκαν της περιοχή της Θεσπρωτίας στις 18-07-2012, σε βάρος των πιστώσεων 
Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν 
µε τα αριθµ. πρωτ. 64825/2475/18/07-2012 και 66468/2526/24/-07-2012 έγγραφα, 
συνηµµένα αντίστοιχα, µε αριθµ. πρωτ. 64933/2469/19-07-2012 και 66499/2542/24-07-
2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση 
πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/873/31-07-2012) 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού 180,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά που αφορά στην κατασκευή πανό για 
αθλητική συνάντηση που θα πραγµατοποιηθεί στην Ηγουµενίτσα, προς τιµή της 
συµπατριώτισσας παγκόσµιας πρωταθλήτριας Αλεξάνδρας Τσιάβου (φορέας 072 ΚΑΕ 
0845). 

2. ∆απάνη ποσού 120,00 € µε ΦΠΑ που αφορά στην προµήθεια µιας (1) ηλεκτρικής 
αριθµοµηχανής, για τις ανάγκες του Τµήµατος Τοπογραφίας Εποικισµού & Αναδασµού 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 
1699). 

3. ∆απάνη ποσού 439,00 € µε ΦΠΑ (µε βάση τη συµφερότερη προσφορά), που αφορά στην 
προµήθεια ενός (1) Η/Υ για τις ανάγκες της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, (φορέας 072 ΚΑΕ 1723). 

.................................................................................................................................................. 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ



 - 108 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση δαπάνης για την αποξήλωση, εγκατάσταση, τοποθέτηση και συντήρηση  
κλιµατιστικών µονάδων 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κου – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
66465/2525/23-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 66506/2543/24-07-2012 στον 
φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
για την αποξήλωση επτά κλιµατιστικών  µονάδων, την εγκατάσταση πέντε κλιµατιστικών 
µονάδων, την τοποθέτηση επτά κλιµατιστικών µονάδων και για την συντήρηση δεκαπέντε  
κλιµατιστικών µονάδων  της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/874/31-07-2012) 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.337,00 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή δαπανών για την 
αποξήλωση επτά κλιµατιστικών µονάδων, την εγκατάσταση πέντε κλιµατιστικών µονάδων, την 
τοποθέτηση επτά κλιµατιστικών µονάδων και τη συντήρηση δεκαπέντε κλιµατιστικών µονάδων  
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέας 072 ΚΑΕ 0851, του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια θερινών ενδυµάτων και υποδηµάτων για τους 
χειριστές – οδηγούς της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 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 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. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), περί 
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισµού 
(χειριστές µηχανηµάτων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 
2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
65570/2498/20-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65850/2517/23-07-2012 στον 
φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνολικής 
δαπάνης 1.554,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά την προµήθεια θερινών ενδυµάτων και 
υποδηµάτων, για δέκα (10) χειριστές - οδηγούς του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, 
έτους 2012, κατόπιν συλλογής κλειστών προσφορών από την Υπηρεσία. Ειδικότερα 
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σηµειώνει τα εξής: « …. Η υπηρεσία µας για την  προµήθεια θερινών ενδυµάτων έστειλε 
έγγραφο σε πέντε ενδιαφερόµενους και συνέλλεξε δε µία προσφορά της εταιρείας 
Π.Μπάρµπα-Γ.Μπάρµπα Ο.Ε. µε το συνολικό ποσό 1.140,00€ µε ΦΠΑ (114,00 € κατά 
άτοµο) η οποία είναι και µειοδότης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 072  και ΚΑΕ 1421  
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για την προµήθεια θερινών υποδηµάτων  
έστειλε έγγραφο σε πέντε ενδιαφεροµένους και συνέλλεξε δύο προσφορές 1) του Μηλιώνη 
Κων/νου -Αντωνίου µε συνολικό ποσό  693,00€ µε ΦΠΑ (ποσό κατά άτοµο 69,30€ µε 
ΦΠΑ) και 2)του Πανόπουλου Παναγιώτη µε συνολικό ποσό 414,00€ µε ΦΠΑ (ποσό κατά 
άτοµο 41,40€ µε ΦΠΑ). Η προσφορά του Πανόπουλου Παναγιώτη µε το συνολικό ποσό 
των 414,00€ µε ΦΠΑ έχει την χαµηλότερη συνολική τιµή και καθιστά αυτόν µειοδότη. Η   
δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 072  και ΚΑΕ 1423 του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας…». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/875/31-07-2012) 

Εγκρίνει την προµήθεια των κάτωθι θερινών ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & 
υποδήµατα) από τους προµηθευτές οι οποίοι προσέφεραν τη χαµηλότερη τιµή, µετά από 
διαδικασία λήψης κλειστών προσφορών που διενήργησε το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη χορήγησή τους στους χειριστές - 
οδηγούς, του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2012 καθώς και 
τη σχετική δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ως εξής: 

1. ∆απάνη ποσού € 1.140,00 µε ΦΠΑ για την προµήθεια θερινών ενδυµάτων, από την 
εταιρεία «Π. Μπάρµπας – Γ. Μπάρµπας Ο.Ε.» (φορέας 072 ΚΑΕ 1421).  

2. ∆απάνη ποσού 414,00 € για την προµήθεια θερινών υποδηµάτων από τον προµηθευτή 
Παναγιώτη Πανόπουλο (φορέας 072 ΚΑΕ 1423).  

....................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά υλικών δακοκτονίας  (βαρέλια µε  
φυτοπροστατευτικά  σκευάσµατα, δακοπαγίδες, ψεκαστήρες) από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής 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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 5484/24-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
66458/2541/24-07-2012  στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης που αφορά στη µεταφορά υλικών δακοκτονίας (βαρέλια µε  
φυτοπροστατευτικά  σκευάσµατα, δακοπαγίδες ,ψεκαστήρες) από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε Θεσπρωτίας ,φορέας 072 και ΚΑΕ 0829.  Η ανωτέρω δαπάνη θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/876/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη € 726,00 µε ΦΠΑ, για τη µεταφορά υλικών δακοκτονίας (βαρέλια µε  
φυτοπροστατευτικά  σκευάσµατα, δακοπαγίδες ,ψεκαστήρες) από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, για τις ανάγκες της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0829, του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 43ο 

Απόφαση επί της από 13-07-2012 ένστασης της εταιρείας «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.», κατά των 
όρων της διακήρυξης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων 
και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 
µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων 
Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377). 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

8. Την αριθµ. 17/676/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
απορρίφθηκε η από 11-06-2012 ένσταση του Νικολάου Αθ. Μίντζα, κατά των όρων της 
διακήρυξης του έργου του θέµατος. 

9. Την από 12-07-2012 ένσταση της εταιρείας «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.» (αντίγραφο συνηµµένο 
στην κατωτέρω, αριθµ. πρωτ. 62748/1260/20-07-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας), η οποία παρελήφθη από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας την 13-07-2012 και 
έλαβε αριθµ. πρωτ. 62748/1260/13-07-2012, κατά των όρων της διακήρυξης του έργου 
του θέµατος, µε την οποία η ενιστάµενη και ζητά την ακύρωση του διαγωνισµού και την 
επανασύνταξη νέας διακήρυξης µε νέες (ορθές) κατηγορίες έργων, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 62748/1260/20-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 65774/2513/23-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία η Υπηρεσία, αναφέρεται στο αντικείµενο του έργου, τη χρηµατοδότησή του, και 
σχετικά µε την υπό κρίση ένσταση αναφέρονται οι απόψεις και η εισήγησή της, ως εξής: 

«…… 6. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
1. Σύµφωνα µε τον Ν. 2522/97 περί δικαστικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκε 

από τον Ν. 3886/2010 και ισχύει µέχρι σήµερα, «ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε 10 
ηµέρες από αφότου λάβει πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή». 

2. Η εταιρεία ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. δεν άσκησε ως ο νόµος ορίζει «προδικαστική 
προσφυγή», αλλά «ένσταση». 

3. Σύµφωνα µε τον Ν.3669/08 άρθρο 16 παρ. 1,2,3,4 και 5, «κατηγορία µε ποσοστό 
εργασιών λιγότερο από 10% δεν λαµβάνεται υπόψη», για τον προσδιορισµό των 
καλούµενων επιχειρήσεων ΜΕΕΠ. Επίσης «σε περιπτώσεις ειδικών έργων που η 
κατασκευή τους απαιτεί εξειδικευµένες επιχειρήσεις, µπορεί η διακήρυξη να ορίσει 
πρόσθετες απαιτήσει», (η υπογράµµιση δική µας). 

4.Στην ένσταση αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισµό των Η/Μ εργασιών 
προκύπτουν εργασίες αξίας 505.323,51€ οι οποίες υπερβαίνουν το 10% του 
προϋπολογισµού.  

5. Η εταιρεία ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ έχει κάνει λάθος κατά την εκτέλεση του λογιστικού 
υπολογισµού των Η/Μ εργασιών. Αν γίνει σωστά ο υπολογισµός, οι Η/Μ εργασίες 
φτάνουν το ποσό των 474.223,51€ σε σύνολο εργασιών προϋπολογισµού 5.035.829,35€ 
(µαζί µε απολογιστική τιµή ασφάλτου), δηλαδή ποσοστό 9,4%<10%. 

 6. Στον προϋπολογισµό του ανωτέρω έργου, οι µόνες εργασίες που υπερβαίνουν το 
ποσοστό 10%, όπως ο νόµος  ορίζει, είναι οι Υδραυλικές και γι΄ αυτό είναι και η µόνη 
κατηγορία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που καλείται από την ∆ιακήρυξη. Υπάρχουν 
επιπλέον και Ηλεκτροµηχανολογικές ή Οικοδοµικές εργασίες, οι οποίες όµως δεν 
υπερβαίνουν, έκαστη, το ποσοστό 10%. 

6. Επιπλέον για την κατασκευή της ΕΕΛ, της οποίας και η τριτοβάθµια επεξεργασία 
θα γίνει µε διάθεση σε τεχνητούς υγροτόπους, δεν υπάρχουν εξειδικευµένες εργασίες, 
που να µην µπορούν να εκτελεστούν από Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Υδραυλικών 
Έργων. Η συγκεκριµένη ΕΕΛ δεν είναι ένα «ειδικό έργο», που «η κατασκευή της να 
απαιτεί εξειδικευµένες επιχειρήσεις», όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του 
Ν.3669/08, αλλά ένα σύνηθες υδραυλικό έργο, και για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία µας, 
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ύστερα από γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου και µετά από Απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής, που ενέκρινε και την ∆ιακήρυξη του έργου και στην ευχέρεια της 
οποίας ήταν η σχετική δυνατότητα, δεν «όρισε»  «πρόσθετες απαιτήσεις».  

7. Η εγκύκλιος 23/96 του ΥΠΕΧΩ∆Ε παραπέµπει σαφώς στις παραγράφους 1, 2, 3 
και 5 του άρθρου 2 του Π∆ 609/85 και στις σχετικές διατάξεις του Π∆ 696/74. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις του Π∆ 609/85 («Κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων»), ισχύουν οι αυτοί όροι και οι ίδιες προϋποθέσεις για τις καλούµενες 
επιχειρήσεις µε αυτές του Ν. 3669/08, (ποσοστό 10%, ειδικά έργα κλπ). 

Σύµφωνα δε µε το Κεφάλαιο ∆΄, Τµήµα Α του  Π∆ 696/74, («Περί αµοιβών  
µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ.  Συγκοινωνιακών, 
Υδραυλικών και Κτιριακών  'Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και 
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών»), τα έργα 
αποχετεύσεως οµβρίων και ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυµάτων, υπάγονται στα υδραυλικά έργα.   

7.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 Για όλους αυτούς τους ανωτέρω τυπικούς και ουσιαστικούς, βάσιµους, αληθείς 

και νόµιµους λόγους  
Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε : 

1. Την Απόρριψη της από 13-7-2012 (αριθµός πρωτοκόλλου της υπηρεσίας µας 
62748/1260/13-7-2012) συνηµµένης Ένστασης της εταιρείας ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ, κατά 
των Όρων της ∆ιακήρυξης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ». 

2. Την παραµονή σε ισχύ της µε αριθµό 47348/867/23-5-2012 εγκεκριµένης 
∆ιακήρυξης του έργου βάση της οποίας έγινε η δηµοπρασία του έργου. ………». 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, σηµείωσαν ότι ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχαν 
καταθέσει κατά τη λήψη της σχετικής, αριθµ. 17/676/21-06-2012 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/877/31-07-2012) 

Εξετάζει την από 12-07-2012 ένσταση της εταιρείας «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε.» (η οποία παρελήφθη 
από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας την 13-07-2012 και έλαβε αριθµ. πρωτ. 62748/1260/13-07-
2012) κατά των όρων της διακήρυξης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 
8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας 
Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377), µε την οποία η 
ενιστάµενη ζητά την ακύρωση του διαγωνισµού και την επανασύνταξη νέας διακήρυξης µε 
νέες (ορθές) κατηγορίες έργων, για τους κάτωθι λόγους όπως επί λέξει αναφέρονται στην 
ένσταση: 

«..….    ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ (αντιρρήσεις) 

Η εταιρεία ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. πρόκειται να συµµετάσχει στο διαγωνισµό δηµοπράτησης του 
έργου «∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ» στις 17/07/2012 που διενεργεί η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

1. Στον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας (όπως έχει συνταχθεί στα τεύχη δηµοπράτησης) και 
συγκεκριµένα στην οµάδα ∆: ΕΕΛ (ΕΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ) από τον κωδικό 133 
έως και τον κωδικό 204, δηλαδή σε σύνολο δαπάνης ποσού 324.633,43 €, δεν έχουν 
προσµετρηθεί ως ορθώς θα έπρεπε ως έργα Η/Μ. (εργασίες που ανήκουν ξεκάθαρα στην 
κατηγορία των Η/Μ) 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ



 - 117 - 

Εάν δε, προστεθεί και η οµάδα Ε: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, το σύνολο της δαπάνης των Η/Μ 
ανέρχεται στις 505.323,51 €, ήτοι σε ποσοστό 10,27% επί του συνόλου εργασιών του 
έργου. (4.920.054,99 €). 

Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 16 παρ. 1 Ν3669/08 : …Ένα έργο θεωρείται ότι ανήκει 
αποκλειστικά σε µια κατηγορία αν ανήκουν στην κατηγορία αυτή ΠΛΕΟΝ του ενενήντα 
τοις εκατό (90 %) των εργασιών του όλου έργου. .. 

Συνεπώς, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τους διαγωνισµούς δηµοσίων 
έργων, για έργα µε ποσοστό εργασιών 10,27% δηλαδή µεγαλύτερο του 10%, πρέπει να 
κληθεί και άλλη µια κατηγορία πτυχίου και συγκεκριµένα, πτυχίο κατηγορίας Η/Μ. 

2.  Εφόσον στη δηµοπράτηση του ως άνω έργου περιλαµβάνεται και κατασκευή βιολογικού 
καθαρισµού, βάσει της απόφασης ∆17Α/09/67/Φ.5.3/6-8-1996 (εγκύκλιος 23), όπου 
στην παράγραφο 2 αναφέρει:  
Ειδικότερα οι σταθµοί βιολογικού καθαρισµού, τα διυλιστήρια πόσιµου νερού, οι µονάδες 
επεξεργασίας ιλύος – αποβλήτων, οι κολυµβητικές δεξαµενές κ.λ.π. είναι από τη φύση τους 
έργα που αποβλέπουν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον καθαρισµό του νερού, των 
υγρών, των στερεών και αερίων αποβλήτων µέσω φυσικών χηµικών, φυσικοµηχανικών ή 
και βιολογικών διεργασιών και σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συµµετοχή των 
εξειδικευµένων επιχειρήσεων καθαρισµού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και 
αερίων αποβλήτων… 
θα πρέπει να κληθεί και πτυχίο κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. …..». 

Την απορρίπτει στο σύνολό της, για τους κάτωθι τυπικούς και ουσιαστικούς, βάσιµους 
αληθείς και νόµιµους λόγους, που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 
62748/1260/20-07-2012 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επί 
του θέµατος, όπως αναλυτικά και επί λέξει αναφέρεται κατωτέρω και σύµφωνα µε τη σχετική 
αριθµ. 17/676/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία απορρίφθηκε 
η από 11-06-2012 ένσταση του Νικολάου Αθ. Μίντζα, κατά των όρων της διακήρυξης του 
έργου του θέµατος. 

«……6. ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
1. Σύµφωνα µε τον Ν. 2522/97 περί δικαστικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκε από 

τον Ν. 3886/2010 και ισχύει µέχρι σήµερα, «ο ενδιαφερόµενος οφείλει µέσα σε 10 ηµέρες 
από αφότου λάβει πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή». 

2. Η εταιρεία ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. δεν άσκησε ως ο νόµος ορίζει «προδικαστική προσφυγή», 
αλλά «ένσταση». 

3. Σύµφωνα µε τον Ν.3669/08 άρθρο 16 παρ. 1,2,3,4 και 5, «κατηγορία µε ποσοστό 
εργασιών λιγότερο από 10% δεν λαµβάνεται υπόψη», για τον προσδιορισµό των καλούµενων 
επιχειρήσεων ΜΕΕΠ. Επίσης «σε περιπτώσεις ειδικών έργων που η κατασκευή τους απαιτεί 
εξειδικευµένες επιχειρήσεις, µπορεί η διακήρυξη να ορίσει πρόσθετες απαιτήσει», (η 
υπογράµµιση δική µας). 

4.Στην ένσταση αναφέρεται ότι κατά τον υπολογισµό των Η/Μ εργασιών προκύπτουν 
εργασίες αξίας 505.323,51€ οι οποίες υπερβαίνουν το 10% του προϋπολογισµού.  

5. Η εταιρεία ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ έχει κάνει λάθος κατά την εκτέλεση του λογιστικού 
υπολογισµού των Η/Μ εργασιών. Αν γίνει σωστά ο υπολογισµός, οι Η/Μ εργασίες φτάνουν 
το ποσό των 474.223,51€ σε σύνολο εργασιών προϋπολογισµού 5.035.829,35€ (µαζί µε 
απολογιστική τιµή ασφάλτου), δηλαδή ποσοστό 9,4%<10%. 

 6. Στον προϋπολογισµό του ανωτέρω έργου, οι µόνες εργασίες που υπερβαίνουν το 
ποσοστό 10%, όπως ο νόµος  ορίζει, είναι οι Υδραυλικές και γι΄ αυτό είναι και η µόνη 
κατηγορία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που καλείται από την ∆ιακήρυξη. Υπάρχουν 
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επιπλέον και Ηλεκτροµηχανολογικές ή Οικοδοµικές εργασίες, οι οποίες όµως δεν 
υπερβαίνουν, έκαστη, το ποσοστό 10%. 

6. Επιπλέον για την κατασκευή της ΕΕΛ, της οποίας και η τριτοβάθµια επεξεργασία θα 
γίνει µε διάθεση σε τεχνητούς υγροτόπους, δεν υπάρχουν εξειδικευµένες εργασίες, που να 
µην µπορούν να εκτελεστούν από Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Υδραυλικών Έργων. Η 
συγκεκριµένη ΕΕΛ δεν είναι ένα «ειδικό έργο», που «η κατασκευή της να απαιτεί 
εξειδικευµένες επιχειρήσεις», όπως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Ν.3669/08, 
αλλά ένα σύνηθες υδραυλικό έργο, και για τον λόγο αυτό η Υπηρεσία µας, ύστερα από 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου και µετά από Απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής, 
που ενέκρινε και την ∆ιακήρυξη του έργου και στην ευχέρεια της οποίας ήταν η σχετική 
δυνατότητα, δεν «όρισε»  «πρόσθετες απαιτήσεις».  

7. Η εγκύκλιος 23/96 του ΥΠΕΧΩ∆Ε παραπέµπει σαφώς στις παραγράφους 1, 2, 3 και 
5 του άρθρου 2 του Π∆ 609/85 και στις σχετικές διατάξεις του Π∆ 696/74. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις του Π∆ 609/85 («Κατασκευή 
∆ηµοσίων Έργων»), ισχύουν οι αυτοί όροι και οι ίδιες προϋποθέσεις για τις καλούµενες 
επιχειρήσεις µε αυτές του Ν. 3669/08, (ποσοστό 10%, ειδικά έργα κλπ). 

Σύµφωνα δε µε το Κεφάλαιο ∆΄, Τµήµα Α του  Π∆ 696/74, («Περί αµοιβών  µηχανικών 
δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ.  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και 
Κτιριακών 'Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών 
Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών µελετών»), τα έργα αποχετεύσεως οµβρίων 
και ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, υπάγονται στα υδραυλικά 
έργα. ………». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
14/568/21-05-2012 και 17/676/21-06-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επαναλαµβάνοντας την πρότασή του για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, 
όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από 
µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο 
προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 44ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή Σχολικού κτιρίου ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 
περιοχή Λαδοχωρίου στον χώρο του 3ου Γυµνασίου», αναδόχου εταιρείας «Ζιώρης 
Α.Ε.», µέχρι την 31-12-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64152/1317/17-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 65010/2471/19-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 05-07-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 
31-12-2012, λόγω σοβαρών προβληµάτων που αφορούν την χρηµατοδότηση  του έργου, 
αφού εκκρεµούν µέχρι και σήµερα προς εξόφληση οι λογαριασµοί από τον 8ο µέχρι και τον 
16ο (έχει πληρωθεί περίπου το 50% των πιστοποιηµένων εργασιών). Η Υπηρεσία 
σηµειώνει ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό τουλάχιστον 95% και αποµένουν 
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προς εκτέλεση εργασίες στον αύλειο χώρο και λοιπά τελειώµατα του κτιρίου και εισηγείται 
τη χορήγηση της παράτασης. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, σηµείωσαν τα εξής: «Πέρα από τους λόγους που 
επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτηση παράτασης, σηµειώνουµε την αναγκαιότητα 
διευθέτησης αυτών των εκκρεµοτήτων, ώστε να δοθεί άµεσα και πριν την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, το έργο προς χρήση». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/878/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή Σχολικού κτιρίου ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην περιοχή 
Λαδοχωρίου στον χώρο του 3ου Γυµνασίου», αναδόχου εταιρείας «Ζιώρης Α.Ε.», µέχρι την 
31-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το έργο του θέµατος, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, ενόψει µάλιστα και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. 

......................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 45ο 

Έγκριση τροποποίησης της µελέτης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή 5ου 
∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης». 
 

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. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 65919/1367/23-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 65956/2520/23-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένη την από 13-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου «ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ» 
και τη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό 6ο/09-07-2012 (Θέµα 1ο). Στην ως άνω εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αναφέρονται τα εξής: « ….. Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η 
κατασκευή νέου 6-θέσιου ∆ηµοτικού σχολείου στον οικισµό Εθνικής Αντίστασης, 
σε οικόπεδο που προορίζεται από το σχέδιο πόλης για αυτή τη χρήση και θα γίνει 
µε βασικό σκοπό την κάλυψη των σηµερινών αναγκών αλλά και µε µια προοπτική 
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προσέγγισης των µελλοντικών αναγκών του οικισµού Εθνικής Αντίστασης και των 
γύρω περιοχών. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ µε ποσοστό 78,90% και 
συγχρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους 21,10%. …… Έχει ολοκληρωθεί ο 
φέροντας οργανισµός του κτιρίου, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι τοιχοποιίες του 
κτιρίου, έχουν τοποθετηθεί κάσες και ψευτόκασες, µαρµαροποδιές και έχουν 
ολοκληρωθεί τα επιχρίσµατα του ισογείου και γίνονται ηλεκτρολογικές εργασίες. 
Ο ανάδοχος µε την µε αριθµ. Πρ. 52666/1000 αίτησή του,  ζητάει τροποποίηση της 
µελέτης ως προς την κατασκευή της στέγης από χαλκό και την αντικατάστασή της 
από συµβατική στέγη µε κεραµίδια για τους ακόλουθους λόγους: Θα είναι 
δύσκολη η φύλαξη των υλικών από χαλκό από κλοπή, τόσο κατά την κατασκευή 
όσο και κατά την λειτουργία του έργου. Άποψη της υπηρεσίας είναι ότι: • 
Παρατηρείται τελευταία ιδιαίτερα έντονα το φαινόµενο κλοπής χαλκού τόσο σε 
υπό κατασκευή έργα όσο και σε εν λειτουργία κτίρια. Σχετικά στοιχεία µπορούν 
να παρασχεθούν από την Αστυνοµική ∆/νση Θεσπρωτίας. • Κατά την κατασκευή 
του έργου µε χαλκό θα απαιτηθούν κάποιες επιπλέον εργασίες οι οποίες δεν έχουν 
προβλεφθεί από την µελέτη και για τις οποίες θα απαιτηθεί η σύνταξη ΑΠΕ. • Αν 
χρησιµοποιηθεί τσιµεντένιο κεραµίδι χρώµατος γκρι δεν προκύπτει αρχιτεκτονική 
διαφοροποίηση του κτιρίου. • Από την τροποποίηση δεν προκύπτει επιπλέον 
κόστος για την κατασκευή του έργου. Επειδή λοιπόν οι παραπάνω αναφερόµενοι 
λόγοι κρίνονται βάσιµοι εισηγούµαστε την τροποποίηση της µελέτης από στέγη µε 
χαλκό σε στέγη µε κεραµίδια ….». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε την 
µη τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης του έργου του θέµατος, για το λόγο ότι είναι 
αβάσιµοι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στη σχετική αίτησή του και εισηγήθηκε να 
συνεχίσει η εκτέλεση του έργου, κατ’ εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης, ήτοι µε την 
κατασκευή της στέγης από χαλκό. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/879/31-07-2012) 

∆εν εγκρίνει την τροποποίηση της εγκεκριµένης µελέτης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Κατασκευή 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου στον Συνοικισµό Εθνικής Αντίστασης», αναδόχου 
εταιρείας «ΖΙΩΡΗΣ ΑΤΤΛΒΕΕ», ως προς την κατασκευή της στέγης του Σχολείου από χαλκό 
και την αντικατάστασή της από συµβατική στέγη µε κεραµίδια, δεδοµένου ότι είναι αβάσιµοι οι 
λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος στη σχετική, από 13-06-2012 αίτησή του, ότι δηλ. « …. θα 
είναι δύσκολη η φύλαξη των υλικών από χαλκό από κλοπή, τόσο κατά την κατασκευή 
όσο και κατά την λειτουργία του έργου … »  
και εγκρίνει τη συνέχιση της κατασκευής του έργου, κατ’ εφαρµογή της εγκεκριµένης µε την 
αριθµ.  πρωτ.  ΤΥ 1436/07-04-2009 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Ν.Α. Θεσπρωτίας µελέτης, ήτοι µε 
την κατασκευή της στέγης του Σχολείου από χαλκό.  
................................................................................................................................................... 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 46ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην 
Αθήνα, από 31-07 έως 02-08-2012 προκειµένου να παραβρεθεί σε σύσκεψη στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
κατόπιν προσκλήσεως  του Αναπληρωτή Υπουργού, µε θέµα τις εργασίες στο Λιµάνι 
της Ηγουµενίτσας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 67697/2575/26-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 67720/2603/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών για τη µετάβαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα από 31-07-2012 έως 
02-08-2012 προκειµένου να παραβρεθεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατόπιν προσκλήσεως  του 
Αναπληρωτή Υπουργού, µε θέµα τις εργασίες στο Λιµάνι της Ηγουµενίτσας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/880/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη µετάβαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη στην Αθήνα, 
από 31-07-2012 έως 02-08-2012, προκειµένου να παραβρεθεί σε σύσκεψη στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατόπιν προσκλήσεως  
του Αναπληρωτή Υπουργού, µε θέµα τις εργασίες στο Λιµάνι της Ηγουµενίτσας, καθώς και τη 
σχετική συνολική δαπάνη ποσού € 270,00 που αφορούν την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
αυτού ήτοι: Α) δαπάνη ποσού 190,00 € (καύσιµα αυτοκινήτου, διόδια γέφυρα Ρίου και λοιπά 
διόδια ποσού 30,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0716 του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και Β) έξοδα κίνησης ποσού 
80,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 και ΚΑΕ 0716 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 47ο 

Έγκριση έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.), για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. Πρωτ. 67690/2574, 
67686/2573 και 67681/2572/27-07-2012 έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα, µε τα αρ. πρωτ. 
67736/2604, 67739/2605 και 67741/2606/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε τις οποία εισηγείται την έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων (Χ.Ε.Π.) για τις 
ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής: « …. Α) Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής υπό φορέα 072 και ΚΑΕ 0711α ποσού πεντακοσίων ευρώ  
(500,00 €), στο όνοµα της Ευφροσύνης Τσότση υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας και αφορά την κάλυψη εξόδων 
µετακίνησης (διόδια) των αυτοκινήτων του τµήµατος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. Β)  Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής υπό φορέα 072  
και ΚΑΕ 0716α  ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €), στο όνοµα της Ευφροσύνης Τσότση 
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας 
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και αφορά κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας. Γ) Έγκριση έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής υπό φορέα 072  και ΚΑΕ 1699  ποσού χιλίων ευρώ (1.000 €), στο όνοµα 
της Ευφροσύνης Τσότση υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας και αφορά κάλυψη µικροδαπανών της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/881/31-07-2012) 

Εγκρίνει την έκδοση των κάτωθι χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) στο όνοµα 
της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ως εξής:  

A. Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 500,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072 ΚΑΕ 0711α του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), µε ηµεροµηνία απόδοσης 15-10-2012 και αφορά 
κάλυψη εξόδων µετακίνησης (διόδια) των αυτοκινήτων του Τµήµατος Πολιτικής 
προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

B. Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072 ΚΑΕ 0716α του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), µε ηµεροµηνία απόδοσης 15-10-2012 και αφορά 
στην κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και  

Γ.   Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) ποσού € 1.000,00 σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072 ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), µε ηµεροµηνία απόδοσης 15-10-2012 και αφορά 
στην κάλυψη µικροδαπανών 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 48ο 

Έγκριση παράτασης της από 08-06-2012 σύµβασης για την προµήθεια 
πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αµόλυβδη) για τις ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις αριθµ. 8/280/14-3-2012 και 16/636/08-06-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε τις οποίες, επειδή ο διενεργηθείς την 13-12-2011 ανοιχτός διαγωνισµός για 
την προµήθεια πετρελαιοειδών (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη) για την κάλυψη 
αναγκών έτους 2012 των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, απέβη άγονος (αριθµ. 37/1150/23-
12-2011 απόφαση της Ο.Ε.), όπως επίσης και ο επαναληπτικός σχετικός διαγωνισµός, 
που διενεργήθηκε την 13-02-2012 (αριθµ. 6/184/20-02-2012 απόφαση της Ο.Ε.), ενώ και 
η διαδικασία διαπραγµάτευσης µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
ακολούθησε την 28-02-2012, σύµφωνα µε το ανωτέρω, αριθµ. I/28-02-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειάς της απέβη άγονη, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, 
και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η παραταθείσα σύµβαση για την προµήθεια 
καυσίµων κίνησης έτους 2011 έληξε στις 29-02-2012, καθώς και τους λόγους επείγουσας 
ανάγκης για την κάλυψη των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας µε καύσιµα κίνησης και 
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ειδικότερα του µηχανολογικού εξοπλισµού ο οποίος παραµένει ακινητοποιηµένος λόγω 
έλλειψης αυτών, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης των συµφερόντων της Υπηρεσίας, 
εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21& 22 του Π∆/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 

Α) και άρθρο 2 παρ. 12 δ του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α), η απευθείας ανάθεση στην 
Πολυξένη Ταπραντζή, πρατηριούχο καυσίµων, της προµήθειας καυσίµων κίνησης 
(πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας, µέχρι την 31-05-2012 συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, µε τιµή 
χρέωσης την ηµερήσια τιµή διάθεσης αυτών (τιµή αντλίας) και η υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µε την ως άνω πρατηριούχο καυσίµων, για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µέχρι την 31-05-2012 
συνολικού ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 071, ΚΑΕ 9825 & ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2663/27-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67805/2610/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σε συνέχεια  των αριθµ. 8/280/14-3-
2012 και 16/636/08-06-2012 αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής Περιφ. Ηπείρου όπου 
εγκρίθηκε η ανάθεση προµήθειας πετρελαιοειδών και η παράταση της από 08-06-2012 
σύµβαση µεταξύ Π.Ε. Άρτας, και της Πολυξένης Ταπραντζή πρατηριούχο καύσιµων µέχρι 
31-07-2012 αντίστοιχα και σύµφωνα µε το άρθρο 9 της από 15-3-2012 αρχικής σύµβασης 
µεταξύ Π.Ε. Άρτας και της ανωτέρω όπου προβλέπεται το δικαίωµα παράτασης µέχρι τέλος 
Φεβρουαρίου 2013 κατόπιν συµφωνίας µε τον προµηθευτή,  παρακαλούµε όπως εγκρίνετε 
την παράταση της ανωτέρω σύµβασης για χρονικό διάστηµα  τριών µηνών ήτοι µέχρι 30-
10-2012 συνολικού ποσού 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Φορέα 072 ΚΑΕ 1511, 
για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Άρτας». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/882/31-07-2012) 

Εγκρίνει την παράταση της από 08-06-2012 σύµβασης µεταξύ της Π.Ε. Άρτας και της 
Πολυξένης Ταπραντζή, πρατηριούχου καυσίµων, και κατόπιν συµφωνίας της προµηθεύτριας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της σύµβασης, για χρονικό διάστηµα τριών µηνών, ήτοι µέχρι 31-10-
2012, για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης & βενζίνη αµόλυβδη), 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των οχηµάτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, και για συνολικό ποσό € 15.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511). 
..................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 49ο 

Έγκριση του αριθµ. Ι/12-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας.   
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

7. Την αριθµ. 15/599/30-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: Α) 
η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών 
για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2012, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης € 19.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά και 
ποσό € 10.000,00 µε ΦΠΑ για χαρτικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας έτους (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111) και Β) οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, 
για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. 1863/28-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2663/27-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67805/2610/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
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οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το αριθ. Ι/12-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης & 
αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών 
ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό Ι/12-07-2012 αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 12/7/2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  
προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προκειµένου 
να διενεργήσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια γραφικών και 
χαρτικών ειδών του έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας σύµφωνα µε την αριθµ. οικ. 
2257 / 26-6-2012 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας ( Α∆Α: Β4Λ57Λ9-
0Θ2).  
Η επιτροπή αποτελείται από τους  

1. Σπύρο Γεώργιο, Πρόεδρο  
2. Κοντέα Κλεάνθη,  µέλος  
3. Μπακάλη Βασιλική, αναπληρωµατικό µέλος σε αντικατάσταση του τακτικού που 

απουσίαζε, 
Άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ́ Αρτας . 

 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου παραλαβής των προσφορών από την 
∆ιακήρυξη και αφού δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή 
έκλεισε τον διαγωνισµό στον οποίο υποβλήθηκε µία (1) προσφορά η οποία αριθµήθηκε και 
µονογράφτηκε κατά την κατάθεσή της: 
 
«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ – ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΗΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε.» 
 
          Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο 
όπως ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία συνοδευόµενή και από έναν 
φάκελο µε δείγµατα ειδών. 
          
       Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία µόνο προσφορά.  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη α) τον φάκελο του διαγωνισµού από 
τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας  ( δηµοσίευση στον τοπικό 
τύπο, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Άρτας, ανάρτηση στο κατάστηµα της Π.Ε. Άρτας 
και του Επιµελητηρίου Άρτας καθώς και ανάρτηση στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ) µε αποτέλεσµα να 
έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε. Άρτας οι συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το 
σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων της ( βλ. πράξη ∆. Τµ. Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 
3/99, 13/02 )  και β) τις διατάξεις του άρθρου 21 περίπτωση (η) του π.δ. 118/2007 οι οποίες 
ορίζουν ότι «Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους 
οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 
εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της 
αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και 
επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά» και µε δεδοµένο ότι στην Υπηρεσία µας υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία προηγούµενων διαγωνισµών που επιβεβαιώνονται µε παραστατικά 
αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και προέβη στην αποσφράγιση της ανωτέρω 
προσφοράς.   
Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν εκτός  από τα δικαιολογητικά συµµετοχής και την 
οικονοµική προσφορά, που ήταν σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους µε τα απαραίτητα 
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εξωτερικά στοιχεία και τα κατωτέρω ζητούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά τα οποία 
σφραγίσθηκαν και µονογράφτηκαν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ 

ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΗΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε. 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
   Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει υποβάλλει τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά συµµετοχής και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

∆έχεται την προσφορά του ενός προµηθευτή, ήτοι: «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ – 
ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΗΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε.»  
 
  Ο φάκελος µε την οικονοµική προσφορά τοποθετήθηκε σε νέο φάκελο, µονογράφτηκε και 
παραδόθηκε στο Τµήµα Προµηθειών, ως υπηρεσία που διενεργεί τον παρόντα πρόχειρο 
διαγωνισµό. 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα, υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής 
και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας για τις 
περαιτέρω ενέργειες. 

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

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/883/31-07-2012) 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/12-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Άρτας, προϋπολογισµού δαπάνης € 19.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά 
και ποσό € 10.000,00 µε ΦΠΑ για χαρτικά), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 8), έκανε δεκτή την προσφορά του 
µοναδικού ενδιαφερόµενου προµηθευτή: «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ – ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 
ΜΗΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος έχει υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και 
πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη. 
.....................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 50ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής µηχανηµάτων και οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και έγκριση 
δαπάνης για την ασφάλιση του ΚΥ 6666 επιβατικού οχήµατος, που παραχωρήθηκε 
από την Περιφέρεια Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2663/27-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67805/2610/27-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται: Α) την έγκριση των δαπανών προµήθειας 
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της 
Π.Ε. Άρτας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε 
όχηµα και Β) την ασφάλιση του ΚΥ 6666 επιβατικού οχήµατος, που παραχωρήθηκε από 
την Περιφέρεια Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/884/31-07-2012) 

Α) Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 
9829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας): 

α/α Αριθ. 
Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά ∆απάνη (€) 

συµπερ. ΦΠΑ 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής Φίλτρα αέρα 150,00 

2 ΜΕ 92817 Φορτωτής Μπαταρίες 400,00 

3 ΜΕ 92817 Φορτωτής Μεταφορά & τοποθέτηση ελαστικών 450,00 

4 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτωτής Συντήρηση συστήµατος κλιµατισµού 50,00 

5 ΚΥ 5274 Ισοπεδωτής Φίλτρα αέρα 350,00 

6 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό 
Ράουλα τέντας, επισκευή φτερού, 
λασπωτήρες, στοπ ράγας τέντας, 
ρύθµιση πόρτας καρότσας 

700,00 

7 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Αλλαγή τέντας 900,00 

8 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Αλλαγή ράουλων & αψίδων 600,00 

9 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Service (λάδια/φίλτρα), τακάκια, 
ακρόµπαρα, βαλβίδα αέρα 

1.400,00 

10 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό Επισκευή πίσω προφυλακτήρα 200,00 

11 ΚΥ 897 Ηµιφορτηγό 
Επισκευή συστήµατος διεύθυνσης, 
χειρόφρενου, αλλαγή σινεµπλόκ, 
λάµπας θέσης 

150,00 

12 ΚΥ 6666 Επιβατικό 
Service (λάδια/φίλτρα/ιµάντες/µπουζί), 
επισκευή συστ. διεύθυνσης, 
ανάρτησης, φρένων 

1.000,00 

13 ΚΥ 7891 Επιβατικό 
Service (λάδια/φίλτρα), επισκευή συστ. 
διεύθυνσης, φρένων/χειρόφρενου, 
διαρροής καυσίµου 

250,00 

   Σύνολο 6.600,00 

Β) Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 600,00 €  για την  ασφάλιση του ΚΥ 6666 επιβατικού 
οχήµατος που παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Ηπείρου στην Π.Ε. Άρτας σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη 
φορά, κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της 
συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση 
ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για 
την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου µετά από χιονοπτώσεις, όπως έγινε 
πρόσφατα µετά από το πρωτοφανές κύµα κακοκαιρίας που έπληξε όλες τις περιοχές της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της 
µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους 
συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης 
ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το 
σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει 
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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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 51ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 2663/27-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67805/2610/27-07-2012 
στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/885/31-07-2012) 

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

 

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

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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

072.1329 
 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

150,00 
 

∆απάνη για κατασκευή επιγραφών της 
Β/θµιας Εκπ/σης Π.Ε. Άρτας λόγω 
αλλαγής λογότυπου του Υπουργείου και 
της µεταφοράς του Γραφείου Σχολικών 
Συµβούλων. 

072.1699 Λοιπές προµήθειες 1.072,80 

∆απάνη για την προµήθεια και 
αναγόµωση πυροσβεστήρων των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας από τον 
Κων/νο Λεων. ∆ιαµάντη ο οποίος 
υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ δύο  
(2) κλειστών προσφορών. 

072.1712 

Προµήθεια 
συσκευών 
θέρµανσης  & 
κλιµατισµού 

1.121,00 

∆απάνη  για προµήθεια δύο(2) 
κλιµατιστικών για τις ανάγκες των 
γραφείων  της Μηχανογράφησης 
Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης  της  Π.Ε. 
Άρτας από τον προµηθευτή «ΡΙΖΟΣ 
ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ο οποίος υπέβαλλε 
την χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) 
κλειστών προσφορών. 

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ & 
λοιπού συναφούς 
εξοπλισµού 

89,79 
∆απάνη για προµήθεια TONER τύπου  
CE278A 78A για την Β/θµια Εκπ/ση 
Άρτας. 

072.3199 
Λοιπές επιστροφές 
εσόδων 

190,00 

∆απάνη προκειµένου να επιστραφεί 
χρηµατικό ποσό (παράβολο Τράπεζας  
ΑΤΕ για µεταβίβαση άδειας ΤΑΞΙ) το 
οποίο ζητήθηκε λανθασµένα από τη 
∆/νση Μεταφορών & Επικ. της Π.Ε. 
Άρτας . 

ΣΥΝΟΛΟ 2.623,59  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Απόφαση επί της από 23-07-2012 ένστασης της εταιρείας « Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», 
κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 
8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας 
Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377) και έγκριση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 65634/1358/27-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 68039/2613/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
αποστέλλονται συνηµµένα:  ένσταση της εταιρείας Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ επί του 
πρακτικού της επιτροπής δηµοπρασίας του έργου που αναφέρεται στο θέµα, µαζί µε τα 
επισυναπτόµενα έγγραφα της ένστασης, σχετική παρέµβαση του προσωρινού αναδόχου 
καθώς και την σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού και εισηγείται τη λήψη 
απόφασης επί της ένστασης και την έγκρισή του αποτελέσµατος στου διαγωνισµού. Ειδικότερα 
επισυνάπτονται: 

Α) το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, 
αφού απέκλεισε από τον διαγωνισµό ως άκυρη, σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, την 
εταιρεία ALPHA DOMUS ATE, επειδή κατά την παραλαβή των φακέλων διαπιστώθηκε ότι ο 
φάκελος οικονοµικής προσφοράς της ήταν ανοικτός, και µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, έκανε δεκτές όλες τις προσφορές εκτός αυτής που είχε 
απορριφθεί κατά το πρώτο στάδιο και ανέδειξε προσωρινό µειοδότη του έργου την εταιρεία 
∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ µε ποσοστό έκπτωσης 45,2% η οποία θεωρείται συµφέρουσα για το δηµόσιο. 

Β) η από 20-07-2012 ένσταση της εταιρείας «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» (η οποία 
παρελήφθη από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας την 23-07-2012 και έλαβε αριθµ. πρωτ. 
65637/1358/23-07-2012), κατά του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την 
οποία η ενιστάµενη ζητά τον αποκλεισµό από τη δηµοπρασία, των εταιρειών 1. ∆ΟΜΟΚΑΤ 
ΑΕ, 2. ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ, 3. ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, 5. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΕ, 6. ΕΚΜΕ ΑΜΤΒΕΕ, 7. ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ, 8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, 9. ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ, 10. 
Ο∆ΟΚΑΤ ΑΕ, 11. ΑΑΓΗΣ ΑΕ, 12. ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ και 13. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, επειδή δεν 
πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και των τευχών 
δηµοπράτησης, για τους κάτωθι λόγους όπως επί λέξει αναφέρονται στην ένσταση: 

« …… Συγκεκριµένα: 
• Στο άρθρο 10 της διακήρυξης όσον αφορά το τεκµήριο από τη συµµετοχή στο 

διαγωνισµό, αναγράφεται: 
« Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και 
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου»  
• Στην παράγραφο 1.3 του τεύχους δηµοπράτησης ‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ’ όσον αφορά τα συνοδεύοντα την 
προσφορά στοιχεία, αναγράφεται: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ. Με την προσφορά θα υποβληθούν: Γραµµικά 
διαγράµµατα πινάκων και εγκαταστάσεων, Γραµµική απεικόνιση δικτύων σε κάτοψη, 
Τεχνικά στοιχεία κινητήρων, …….., Πλήρεις καταστάσεις οργάνων, ότι επί πλέον ζητείται 
στο άρθρο 20 της ΕΣΥ…» 
• Στην παράγραφο 8.5.7 του τεύχους δηµοπράτησης ‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ’ όσον αφορά την 
Συντήρηση – Επισκευές – Ανταλλακτικά, αναγράφεται:  

 
«Η προσφορά θα περιέχει υπεύθυνες δηλώσεις για τα παρακάτω… Ότι ο προµηθευτής (του 
HZ) αναλαµβάνει να εκπαιδεύσει τεχνικό στην συντήρηση και τις επισκευές του 
µηχανήµατος, ……, ο προµηθευτής διαθέτει οργανωµένο Κτίριο Συντήρησης SERVICE 
και µπορεί να αναλάβει µε σύµβαση την πλήρη τεχνική κάλυψη του µηχανήµατος ……. 
Θα διαθέτει επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών στον Ελληνικό χώρο για κάλυψη 
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τουλάχιστον 10 χρόνων και θα χορηγεί στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων ∆. 
Φιλιατών, ανεξάρτητα µε τον φορέα συντήρησης του µηχανήµατος….» 
• Στην παράγραφο 4.1 του τεύχους δηµοπράτησης ‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ’ όσον αφορά τις Φυγοκεντρικές 
Υποβρύχιες Αντλίες, αναγράφεται:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ … Τα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά 
είναι: …Υπολογισµοί παροχών και µανοµετρικού … Πίνακες τεχνικών στοιχείων λοιπού 
αντλητικών συγκροτηµάτων, … Τεχνικά Φυλλάδια» 
• Στην παράγραφο 5.2 του τεύχους δηµοπράτησης ‘ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ’του εν θεµατι έργου όσον αφορά τις 
Οριζόντιες αντλίες ξηρού τύπου, αναγράφεται: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ … Τα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά 
είναι: …Υπολογισµοί παροχών και µανοµετρικού … Πίνακες τεχνικών στοιχείων λοιπού 
υδραυλικού εξοπλισµού, … Τεχνικά Φυλλάδια»  

Στηριζόµενοι σε όλα τα παραπάνω καθώς και στο γεγονός ότι: 
για την συµµετοχή των υπ. αριθµ. 1 έως και 13 (ως αριθµούνται στην παρούσα ένσταση), 
προαναφερόµενων διαγωνιζοµένων, δεν προσκοµίστηκε κανένας φάκελος τεχνικών 
στοιχείων του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, από τα στοιχεία του οποίου να 
αποδεικνύεται η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις των απαιτούµενων Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ως αναγράφεται και στον πίνακα Ι των δικαιολογητικών συµµετοχής της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού), και 
και δεδοµένου ότι :  
α) η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί κριτήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 
λάβει πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, τους οποίους αποδέχεται,  
και 
β) Στο εν θέµατι διαγωνισµό δεν υποβλήθηκε καµία αίτηση προσβολής της διακήρυξης και 
των λοιπών τευχών του από κάποιο διαγωνιζόµενο 

ενιστάµεθα 
για την αποδοχή της συµµετοχής των κάτωθι 

……………………..  
…………………….. 
*Επιπροσθέτως, επιθυµούµε να σας γνωστοποιήσουµε:  
Α) την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της σύµβασης του έργου 
“Αποχέτευση και Ύδρευση Κοινότητας Κουφονησίων”  µετά της σχετικής απόφασης 
του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (όπου στις αντίστοιχες “τεχνικές 
προδιαγραφές έργων ηλεκτρολόγου µηχανικού” των τευχών δηµοπράτησης του, 
προβλεπόταν η υποβολή, µαζί µε την προσφορά, φακέλου τεχνικών στοιχείων 
Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού των αντλιοστασίων) και 
Β) το υπ. αριθµ. 1 πρακτικό /1998 της επιτροπής του άρθρου 18 του ν.2218/94, σύµφωνα 
µε το οποίο έγινε δεκτή στο παρελθόν, η προσφυγή εταιρείας που ζητούσε τότε την 
απόρριψη των εταιρειών που συµµετείχαν στον διαγωνισµό του ∆ήµου Μυκονίων για το 
έργο «Εξωτερικά έργα ύδρευσης και άρδρευσης ∆ήµου Μυκονίων από λιµνοδεξαµενή 
Μαραθιά», γιατί δεν υπέβαλλαν φάκελο τεχνικών στοιχείων εξοπλισµού αντλιοστασίων 
όπως όφειλαν κατά τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών των 
τευχών δηµοπράτησης. ……». 
 ………………………………………………………………………………………………………. 

Γ) η από 27-07-2012 Παρέµβαση της εταιρείας «∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ» (η οποία παρελήφθη από 
τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας αυθηµερόν και έλαβε αριθµ. πρωτ. 67725/1407/27-07-2012), κατά 
της υπ’ αριθµ. πρωτ. 65637/1358/23-07-2012 ένστασης της «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» 
κατά του από 18/7/2012 πρακτικού της δηµοπρασίας του ως άνω έργου που διεξήχθη στις 
17/7/2012, µε την οποία η παρεµβαίνουσα ζητά να «…. απορριφθεί η ένσταση της «Ν. 
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Νικολόπουλος ΑΤΕ» επειδή οι λόγοι που επικαλείται για την ακύρωση της προσφοράς µας δεν 
περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη και αποτελούν διαστρέβλωση των όρων της 
δηµοπρασίας, οδηγώντας σε ουσιώδη αλλοίωση του ανταγωνισµού και επιχειρώντας να 
καταστήσουν προσωρινή µειοδότρια µια εταιρεία µε έκπτωση 26 µονάδων λιγότερη …..» για 
τους κάτωθι λόγους όπως επί λέξει αναφέρονται στην Παρέµβαση: 

« …… Με την ως άνω ένστασή της η «Ν. Νικολόπουλος ΑΤΕ» ενίσταται κατά της 
αποδοχής της προσφοράς ∆εκατριών (13) εταιρειών που έλαβαν µέρος στον ως άνω 
διαγωνισµό µεταξύ των οποίων και της ∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ η οποία είναι προσωρινή 
µειοδότης στο διαγωνισµό εργοληπτική επιχείρηση µε έκπτωση 45,2% και ζητάει να 
ακυρωθούν οι ∆εκατρείς προσφορές, ώστε να ανακυρηχθεί η ίδια µειοδότης µε την 
έκπτωση που προσέφερε (19,03 %). 
Η «Ν. Νικολόπουλος ΑΤΕ» ισχυρίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι δεν ισχύει το άρθρο 3 της 
διακήρυξης του έργου, το οποίο τιτλοφορείται «Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής 
συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος υποβολής φακέλου προσφοράς» αλλά η δική της 
άποψη για το τι έπρεπε να περιέχει ο φάκελος της προσφοράς. Οι ισχυρισµοί της «Ν. 
Νικολόπουλος ΑΤΕ» είναι αυθαίρετοι και παραποιούν τους όρους του διαγωνισµού για 
τους κάτωθι λόγους: 
1) Οι προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό, προσδιορίζονται 
στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης : «Η προσφορά συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το 
φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς…». 
Ειδικότερα το άρθρο 3.1 ορίζει ότι τα έγγραφα που πρέπει να περιέχει κάθε ένας από τους 
φακέλους, ώστε να είναι έγκυρη και παραδεκτή η προσφορά, αναφέρονται λεπτοµερώς εις 
τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης. Εις τα άρθρα αυτά που περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τα 
επί ποινεί αποκλεισµού απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής 
«Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς» όπως ισχυρίζεται στην Ένστασή της η «Ν. 
Νικολόπουλος ΑΤΕ». 
Συµπέρασµα: Είτε, απαιτείται είτε, δεν απαιτείται η υποβολή «Φακέλου τεχνικής 
προσφοράς» σε κάποια φάση της διαδικασίας, η µη υποβολή του µέσα στο φάκελο 
προσφοράς την ηµέρα του διαγωνισµού, δεν ζητείται από τη διακήρυξη και ασφαλώς δεν 
συνδέεται µε ποινή αποκλεισµού αφού µόνον στα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης 
ορίζονται δεσµευτικά τα έγγραφα των οποίων η έλλειψη στη φάση υποβολής του 
«Φακέλου προσφοράς» επιφέρει ποινή αποκλεισµού. 
2) Το άρθρο 1.1 της «Τεχνικών Προδιαγραφών – Έργα Μηχανολόγου Μηχανικού» που 
προηγείται του άρθρου 1.3, εξειδικεύει τις προϋποθέσεις  υπό τις οποίες µια προσφέρουσα 
εταιρεία θα υποβάλει µε την προσφορά της τεχνικά στοιχεία (αυτά που επικαλείται η «Ν. 
Νικολόπουλος ΑΤΕ») και ορίζει ότι αυτό θα γίνει όταν ο προσφέρων θα έχει καταστεί 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
Συγκεκριµένα το άρθρο 1.1 µας λέει ότι στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
περιλαµβάνονται «Οι εργασίες που περιγράφονται σ’ αυτές τις προδιαγραφές περιλαµβάνουν 
µεταξύ άλλων την κατασκευή, προµήθεια, εγκατάσταση και δοκιµή όλων των επί µέρους της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του αντλιοστασίου όµβριων. 
Η εγκατάσταση µεταξύ άλλων περιλαµβάνει … … … … 
Τα παραπάνω χρησιµεύουν σαν οδηγός µόνο για την κατάρτιση της προσφοράς από τον 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.» 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω η προσφορά θα περιλάβει φάκελο τεχνικών στοιχείων µόνον για 
εκείνον εκ των προσφέροντων στη δηµοπρασία που θα αποκτήσει την ιδιότητα του 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
3) Κατά το άρθρο 30 παρ. 1 Ν.3669/08 «Η σύµβαση κατασκευής του έργου, όταν αυτή 
αποτελεί συνέχεια δηµοπρασίας, συνάπτεται µε την κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ως 
ανάδοχο, της εγκριτικής του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας απόφαση της προϊσταµένης 
αρχής. Οι συµβατικοί όροι… … …». 
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Στην φάση αυτή, σύµφωνα µε τη διακήρυξη ο ανακηρυχθείς ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µαζί µε τα 
επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση θα συµπληρώσει 
την προσφορά του µε το «Φάκελο Τεχνικών Στοιχείων» που προβλέπει για την Προσφορά 
του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ το άρθρο 1.3 των «Τεχνικών Προδιαγραφών – Έργα Μηχανολόγου 
Μηχανικού». Έτσι ο ανάδοχος θα ελεγχθεί για το εάν θα ακολουθήσει τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΗΛΜ 03, ΗΛΜ 04, ΗΛΜ 05, ΗΛΜ 06) ή θα ελεγχθεί η συµβατότητα και 
το ισοδύναµο ποιότητος τυχόν εναλλακτικών προτύπων που θέλει να ακολουθήσει. Έτσι 
ορίζει η τελευταία παράγραφος του άρθρου 1.1 των «Τεχνικών Προδιαγραφών – Έργα 
Μηχανολόγου Μηχανικού» της προσφοράς του έργου και αυτό πρέπει να γίνει προ της 
υπογραφής της σύµβασης, όπως απαιτείται και περιγράφεται από τα τεύχη δηµοπράτησης 
που απαιτούν στην προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ να υπάρξει και φάκελος τεχνικών 
προδιαγραφών. ……». 

∆) η από 27-07-2012 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της υπό κρίση 
ένστασης της εταιρείας «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.», µε την οποία η Επιτροπή, για τους 
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σ΄αυτή, γνωµοδοτεί «… 1. Για την Απόρριψη της 
από 23-7-2012 (αριθµός πρωτοκόλλου της υπηρεσίας µας 65634/1358/23-7-2012) 
συνηµµένης Ένστασης της εταιρείας Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ κατά του πρακτικού 
της επιτροπής διαγωνισµού του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ». 2. για την έγκριση 
του πρακτικού διαγωνισµού του έργου. …..». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/886/31-07-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 20-07-2012 ένσταση της εταιρείας «Ν. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.» (η οποία παρελήφθη από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας την 23-07-2012 
και έλαβε αριθµ. πρωτ. 65637/1358/23-07-2012), κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 17-07-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του Υποέργου 1 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», 
προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση 
επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377). Με την ως 
άνω ένσταση και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 8Β) η 
ενιστάµενη ζητά τον αποκλεισµό από τη δηµοπρασία, των εταιρειών 1. ∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΕ, 2. 
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΕ, 3. ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ, 5. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, 6. 
ΕΚΜΕ ΑΜΤΒΕΕ, 7. ΨΑΡΡΑΣ ΑΤΕ, 8. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ, 9. ∆ΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΤΕ, 10. Ο∆ΟΚΑΤ 
ΑΕ, 11. ΑΑΓΗΣ ΑΕ, 12. ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ και 13. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, επειδή δεν πληρούν 
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και των τευχών δηµοπράτησης και ζητά να 
προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού στον αµέσως επόµενο σε σειρά 
προσωρινό µειοδότη. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
από 27-07-202 (µε αριθµ. πρωτ. 65634/1358/27-07-12) Γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού επί της υπό κρίση ένστασης, στην οποία αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:  

«…… 1.  Η επιτροπή διαγωνισµού στον έλεγχο των φακέλων την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας 
αλλά και στο πρακτικό που έχει κατ΄ αρχήν συντάξει, έλαβε υπόψη της σαν απαραίτητα 
στοιχεία, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη, η οποία σύµφωνα και µε το 
άρθρο 5.2 της προέχει σε σειρά ισχύος του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 
2. Στο άρθρο 3 της διακήρυξης όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής 
συµµετοχής στο διαγωνισµό, αναφέρεται το εξής :<<Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) 
συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το 
φάκελο της οικονοµικής προσφοράς>>.    
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3. Στο άρθρο 24 της διακήρυξης αναφέρονται επίσης ρητά τα δικαιολογητικά τα οποία θα 
πρέπει να περιέχονται επί ποινή αποκλεισµού στον φάκελο της προσφοράς. Αυτά είναι ο 
φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής όπως περιγράφεται στο άρθρο 24.1 και ο φάκελος 
οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε το 24.2 της διακήρυξης. 
4.Η αναφερόµενη στα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών έργων Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου 
Μηχανικού προσφορά, δεν αφορά την προσφορά για την συµµετοχή στο διαγωνισµό του 
έργου, αλλά στα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποβάλει ο Ανάδοχος τόσο πριν την 
εγκατάσταση των αντλιών κλπ µηχανηµάτων, τόσο πριν την προµήθειά τους, όσο και µετά την 
αποπεράτωση του έργου.  Αυτό αναφέρεται σαφώς και στο άρθρο 1.1 του τεύχους τεχνικών 
προδιαγραφών έργων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, << Tα παραπάνω χρησιµεύoυv σαv οδηγός 
µόvo για τηv κατάρτιση της πρoσφoράς από τov Αvάδoχo τoυ Έργου>> .  
5. Το έργο έχει δηµοπρατηθεί µε µειοδοτικό διαγωνισµό, µε το σύστηµα, µε επί µέρους 
ποσοστά έκπτωσης και σε αυτό δεν προβλέπεται αξιολόγηση τεχνικών προσφορών.  ………». 

Β. Ως προς την έγκριση του Πρακτικού 

Κατόπιν την κατά τα ανωτέρω απόρριψης της ένστασης της εταιρείας «Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Τ.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του Υποέργου 1 της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποχέτευση 
ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», προϋπολογισµού € 8.173.350,00 
µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων 
Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 349377),  

− Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 17-07-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του Υποέργου 1 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών», 
προϋπολογισµού € 8.173.350,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποχέτευση ακαθάρτων και 
εγκατάσταση επεξεργασίας Λυµάτων Φιλιατών» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (µε κωδικό ΟΠΣ 
349377) κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εταιρεία µε την επωνυµία «∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ» µε ποσοστό έκπτωσης 45,2% και 
µε προσφερόµενο ποσό € 4.543.103,52  µε Φ.Π.Α. και 

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«∆ΟΜΟΚΑΤ ΑΤΕ» 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 (45,2%) είναι συµφέρουσα. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
14/568/21-05-2012 και 17/676/21-06-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επαναλαµβάνοντας την πρότασή του για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα εξειδικευµένα, όπως είναι 
και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, 
που θα είχε κάθε Υπουργείο, στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την 
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση των Πρακτικών (1)/17-07-2012 και (2)/25-07-2012 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 17-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης Επαρχιακής Οδού στο Ελεύθερο 
Κόνιτσας στο ύψος του Ιερού Ναού», προϋπολογισµού € 30.000,00 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 αριθ. 89257/2638/06-12-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, εντάχθηκε στο 
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 36ης 
Επαρχιακής Οδού στο Ελεύθερο Κόνιτσας στο ύψος του Ιερού Ναού», προϋπολογισµού 
€ 30.000,00 µε ΦΠΑ.   

7. Την αριθµ. 17/672/21-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 52780/5162/13-06-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 42174/4126/14-
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05-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Ενότητας Ιωαννίνων, 
εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

8. Τα Πρακτικά (1)/17-07-2012 και (2)/25-07-2012 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-
07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 
θέµατος (υποβλήθηκαν µε το αριθµ. πρωτ. 65036/6277/30-07-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68043/2614/30-07-2012 
στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). Σύµφωνα µε το Πρακτικό (1)/17-07-2012 η 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των 
διαγωνιζοµένων: Α) απέκλεισε από τη διαδικασία την προσφορά του Ντάφλη Γεωργίου, 
επειδή στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς του δεν υπήρχε η αναγραφή του 
ποσοστού έκπτωσης, αριθµητική ή ολόγραφη και Β) δεν έκανε αποδεκτή την προσφορά 
του Κούγκουλη Κων/νου, επειδή διαπιστώθηκε ότι στον φάκελο δικαιολογητικών της 
προσφοράς του η υπεύθυνη δήλωση περί µη πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης 
είναι ανυπόγραφη. Στη συνέχεια και µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή 
αποφάνθηκε ότι οι υπόλοιποι τέσσερις (4) διαγωνιζόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις 
υποβολής προσφοράς, και οι οικονοµικές προσφορές τους είναι παραδεκτές, ανακήρυξε 
προσωρινή µειοδότρια προσφορά την προσφορά της 2ης κατά σειρά µειοδοσίας 
εργοληπτικής επιχείρησης του πίνακα 2, «ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» µε 
ποσοστό έκπτωσης 27%. Σύµφωνα µε το Πρακτικό (2)/25-07-2012 η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, διαπίστωσε τη γνησιότητα των εγγυητικών συµµετοχής όλων των 
διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε την ∆17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 εγκύκλιο του 
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. και διαπίστωσε επίσης ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στο 
διάστηµα των πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος στον πίνακα 
της Υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/887/31-07-2012) 

− Την έγκριση των Πρακτικών (1)/17-07-2012 και (2)/25-07-2012 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 36ης Επαρχιακής Οδού στο 
Ελεύθερο Κόνιτσας στο ύψος του Ιερού Ναού», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 17.804.,87 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 27% 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 
ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (27%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία 
ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε 
το ανωτέρω Πρακτικό (2)/25-07-2012 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 δαπάνης για τον καθαρισµό χαλιών του γραφείου του Περιφερειάρχη 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 εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 68004/481/30-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
68047/2615/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό χαλιών του γραφείου του Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/888/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 83,64 µε ΦΠΑ, για τον καθαρισµό των χαλιών του γραφείου του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. 
Έτους 2012, Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 0871. 
..................................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-06-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισµού € 9.500,00 µε ΦΠΑ 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. 10/339/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. 
Άρτας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα 
ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισµού € 9.500,00 µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 1099/30-03-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον 
Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συντάχθηκε από το Τµήµα ∆οµών 
Περιβάλλοντος της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2619/30-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
68144/2619/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει 
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συνηµµένα, το από 20.06.2012 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού (Ε∆) για την 
«Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», σύµφωνα µε το 
οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας στον 
προµηθευτή “ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ” σύµφωνα µε τις προσφερόµενες τιµές πλέγµα 
Esafort 8.3x8.3x0.85mmx100m²x13,13€ µε έκπτωση 2% και πλέγµα Esafort 
12.7x12.7x1.60mmx288m²x22,51€ µε έκπτωση 1,8%ανά χιλιόγραµµο χωρίς ΦΠΑ. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προµήθειας στον παραπάνω προµηθευτή 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/889/31-07-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/20-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισµού € 9.500,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε 
το οποίο, η Επιτροπή δέχθηκε µόνο µία προσφορά, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», την οποία έκρινε αποδεκτή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό, 
το οποίο µε τις επισηµάνεις και παρατηρήσεις που αναγράφει η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής, 
και εισηγείται: «… την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» έναντι του συνολικού ποσού των 9.413,10 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (πλέγµα 
Esafort 8.3x8.3x0.85mmx100m²x13,13€ µε έκπτωση 2% και πλέγµα Esafort 
12.7x12.7x1.60mmx288m²x22,51€ µε έκπτωση 1,8%)….». 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια της 
Π.Ε. Άρτας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα 
ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό», προϋπολογισµού € 9.500,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην παρούσα απόφαση, αριθµ. Ι/20-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του διαγωνισµού, και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, στην εταιρεία µε 
την επωνυµία «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε τιµή προσφοράς € 9.413,10 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (πλέγµα Esafort 8.3x8.3x0.85mmx100m²x13,13€ µε έκπτωση 
2% και πλέγµα Esafort 12.7x12.7x1.60mmx288m²x22,51€ µε έκπτωση 1,8%), η οποία 
προσκόµισε τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και οι τεχνικές προδιαγραφές 
της προσφοράς της ήταν σύµφωνες µε τις απαιτήσεις που έθετε η σχετική διακήρυξη, ενώ η 
οικονοµική της προσφορά δεν υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (9.500,00 €) και είναι 
συµφέρουσα για την Υπηρεσία, οι ανάγκες της οποίας θα καλυφθούν µε την εκτέλεση του 
έργου για την προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ 
∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου 
Τσουκαλιό, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα 
ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας. 
................................................................................................................................................... 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

Στην Άρτα σήµερα 20/6/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε η 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση  προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε 

µε την αριθµ. 4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την 

προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό για το έτος 2012 

στο Νοµό  Άρτας.  

Η επιτροπή αποτελείται από τους  

4. Σπύρο Γεώργιο, Πρόεδρο  

5. Κοντέα Κλεάνθη,  µέλος  

6. Τάσιου Μαρία, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ́ Αρτας . 

 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ∆ιακήρυξη και αφού δεν 

υπήρχε άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον 

διαγωνισµό στον οποίο υποβλήθηκε µία (1) προσφορά η οποία αριθµήθηκε και 

µονογράφτηκε κατά την κατάθεσή της: 

«ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

          Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο 

φάκελο όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 

         Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο 

ότι κατατέθηκε µία µόνο προσφορά. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού 

έλαβε υπόψη α) τον φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι 

τηρήθηκαν οι κανόνες δηµοσιότητας µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την 

Π.Ε.Άρτας οι συνθήκες πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των 

συµφερόντων της (βλ.πράξη ∆.Τµ.Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02) και β) 
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τις διατάξεις του άρθρου 21 περίπτωση (η) του π.δ. 118/2007 οι οποίες ορίζουν ότι 

«Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους 

υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και 

εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών 

είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται 

και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά» και µε δεδοµένο ότι στην Υπηρεσία µας 

υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία προηγούµενων διαγωνισµών που επιβεβαιώνονται µε 

παραστατικά(πλέγµα Esafort 8.3x8.3x0.85mmx100m²x11,72€ και πλέγµα Esafort 

12.7x12.7x1.60mmx432m²x20,15€), αποφάσισε την συνέχιση του διαγωνισµού και 

προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν δύο (2) υποφάκελοι, ο µεν ένας µε την ένδειξη 

«Πιστοποιητικά συµµετοχής» και ο άλλος µε την ένδειξη «Οικονοµική 

προσφορά».Και οι δύο φάκελοι έφεραν τα απαραίτητα µε την διακήρυξη εξωτερικά 

στοιχεία, στη συνέχεια δε η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του πρώτου 

υποφακέλου µε την ένδειξη «Πιστοποιητικά συµµετοχής» τα οποία σφραγίσθηκαν 

και µονογράφτηκαν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 «ΑΦΟΙ 

∆ΟΥΚΑΚΗ 

& ΣΙΑ 

Ο.Ε.» 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

   Η  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της διακήρυξης καθώς και τη 

σχετική Νοµοθεσία «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου» κ.τ.λ., προέβη στην 

αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και στην εξέταση της 

συµµόρφωσής της µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη και διαπίστωσε ότι η µοναδική 
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προσφορά που κατατέθηκε,  πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη 

µονογράφοντάς την και σφραγίζοντάς την ανά φύλο. 

 

Η επιτροπή στην συνέχεια διαπίστωσε ότι στο φάκελο της «Οικονοµικής προσφοράς» 

εµπεριέχονταν  σαν αναπόσπαστο µέρος και οι τεχνικές προδιαγραφές που έθετε η 

διακήρυξη οι οποίες ήταν σύµφωνες µε τις απαιτήσεις αυτής.  

     Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή 

προσφοράς που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.413,10€ (συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α.) από την µοναδική προµηθεύτρια εταιρεία αφού δεν υπερβαίνει το όριο της 

διακήρυξης (9.500,00€) είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία οι ανάγκες της οποίας 

θα καλυφθούν µε την εκτέλεση του έργου προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 

ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό και  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του 

διαγωνισµού στην εταιρεία ««ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι  του 

συνολικού ποσού των 9.413,10 €  ,συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (πλέγµα Esafort 

8.3x8.3x0.85mmx100m²x13,13€ µε έκπτωση 2% και πλέγµα Esafort 

12.7x12.7x1.60mmx288m²x22,51€ µε έκπτωση 1,8%). 

    Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της 

επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού -Οικονοµικού της Π.Ε. 

Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

Άρτα    20/6/2012 

Η Επιτροπή 

Σπύρος Γεώργιος    

 

Κοντέα Κλεάνθη 

 

 

Τάσιου Μαρία 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 

Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-06-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις 
ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισµού € 9.650,00 µε ΦΠΑ.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 11/426/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. 
Άρτας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα 
ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 
ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισµού € 9.650,00 µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην 
αριθµ. πρωτ. 1399/20-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τον 
Προϋπολογισµό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συντάχθηκαν από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Άρτας. 

7. Την εισήγηση ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2620/30-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
68135/2618/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει 
συνηµµένα, το από 20.06.2012 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την: «Προµήθεια 
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πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού» που εισηγείται την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Στο ως άνω Πρακτικό Ι/20-06-2012 αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στην Άρτα σήµερα 20/6/2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ. συνήλθε η 

επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 
ανάθεση  προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την 
αριθµ. 4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 
προκειµένου να διενεργήσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια 
πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού για το έτος 2012 στο Νοµό  Άρτας.  
Η επιτροπή αποτελείται από τους  

1. Σπύρο Γεώργιο, Πρόεδρο  
2. Κοντέα Κλεάνθη,  µέλος  
3. Τάσιου Μαρία, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ́ Αρτας . 
 Μετά το πέρας του καθορισµένου χρόνου από την ∆ιακήρυξη και αφού δεν υπήρχε 

άλλος ενδιαφερόµενος για κατάθεση προσφοράς η Επιτροπή έκλεισε τον διαγωνισµό στον 
οποίο υποβλήθηκε µία (1) προσφορά η οποία αριθµήθηκε και µονογράφτηκε κατά την 
κατάθεσή της: 

«ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
           
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά υποβλήθηκε σε σφραγισµένο φάκελο 
όπως  ορίζει η διακήρυξη µε τα απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία. 
          
Προβληµατίστηκε για το αν θα πρέπει να συνεχιστεί ο διαγωνισµός για το λόγο ότι 
κατατέθηκε µία µόνο προσφορά. Ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
α) τον φάκελο του διαγωνισµού από τον οποίο επιβεβαιώθηκε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες 
δηµοσιότητας µε αποτέλεσµα να έχουν εξασφαλιστεί από την Π.Ε.Άρτας οι συνθήκες 
πραγµατικού ανταγωνισµού προς το σκοπό διασφάλισης των συµφερόντων της (βλ.πράξη 
∆.Τµ.Ελεγκτικού Συνεδρίου 94/98, 3/99, 13/02) και β) τις διατάξεις του άρθρου 21 
περίπτωση (η) του π.δ. 118/2007 οι οποίες ορίζουν ότι «Ειδικά σε περιπτώσεις 
διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο 
προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να 
επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται 
υποχρεωτικά» και µε δεδοµένο ότι στην Υπηρεσία µας υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 
προηγούµενων διαγωνισµών που επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, αποφάσισε την 
συνέχιση του διαγωνισµού και προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς.  
Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν δύο (2) υποφάκελοι, ο µεν ένας µε την ένδειξη 
«Πιστοποιητικά συµµετοχής» και ο άλλος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά».Και οι 
δύο φάκελοι έφεραν τα απαραίτητα µε την διακήρυξη εξωτερικά στοιχεία, στη συνέχεια δε 
η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του πρώτου υποφακέλου µε την ένδειξη 
«Πιστοποιητικά συµµετοχής» τα οποία σφραγίσθηκαν και µονογράφτηκαν. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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1 «ΑΦΟΙ 

∆ΟΥΚΑΚΗ 

& ΣΙΑ 

Ο.Ε.» 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

   Η  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της διακήρυξης καθώς και τη σχετική 
Νοµοθεσία «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου» κ.τ.λ., προέβη στην αποσφράγιση του 
φακέλου της οικονοµικής προσφοράς και στην εξέταση της συµµόρφωσής της µε τα 
οριζόµενα στη διακήρυξη και διαπίστωσε ότι η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε,  δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη διότι η υποβληθείσα προσφορά είναι 
µεγαλύτερη του ποσού της διακήρυξης και συγκεκριµένα η οικονοµική προσφορά της 
εταιρείας  ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 10.245,96€ µε 
Φ.Π.Α(τελικό µετά την έκπτωση) ενώ το ποσό της διακήρυξης ανέρχονταν στο ποσό των 
9.650,00€ µε Φ.Π.Α. 
Για τον παραπάνω λόγο η επιτροπή 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την απόρριψη της 

προσφοράς της εταιρείας «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προµήθεια 
πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού για το έτος 2012 στο Νοµό  Άρτας 
    Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής και υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού -Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας για 
τις περαιτέρω ενέργειες. 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/890/31-07-2012) 

Α. Εγκρίνει το αριθµ. Ι/20-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων Νοµού Άρτας, µε τίτλο «Προµήθεια 
πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισµού € 9.650,00 µε 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή δέχθηκε µόνο µία προσφορά, της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», την οποία έκρινε εξεταστέα, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στο Πρακτικό (ανωτέρω υπό στ. 7) και στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο αυτής. 
Από τον έλεγχο του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς, και κατά την εξέταση της 
συµµόρφωσής της µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε 
« …. ότι η µοναδική προσφορά που κατατέθηκε, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ



 - 154 - 

διακήρυξη διότι η υποβληθείσα προσφορά είναι µεγαλύτερη του ποσού της διακήρυξης και 
συγκεκριµένα η οικονοµική προσφορά της εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ανέρχεται στο ποσό των 10.245,96€ µε Φ.Π.Α. (τελικό µετά την έκπτωση) ενώ το ποσό της 
διακήρυξης ανέρχονταν στο ποσό των 9.650,00€ µε Φ.Π.Α. ...». Κατόπιν των ανωτέρω, η 
Επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της ως άνω προσφοράς. 

Β. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την οικονοµική προσφορά της εταιρείας «ΑΦΟΙ ∆ΟΥΚΑΚΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», για την «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», 
προϋπολογισµού € 9.650,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το ανωτέρω αριθµ. Ι/20-06-
2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η προσφερόµενη τιµή ποσού 
10.245,96 € µε Φ.Π.Α. (τελικό ποσό µετά την έκπτωση) είναι µεγαλύτερη από τον 
προϋπολογισµό της προµήθειας του διαγωνισµού. 

Γ. Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια της Π.Ε. Άρτας 
που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασµού 5% βελτιωτικά έργα ιχθυοτροφείων 
Νοµού Άρτας, µε τίτλο «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», 
προϋπολογισµού € 9.650,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της 
εγκεκριµένης µε την αριθµ. 11/426/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
διακήρυξης του διαγωνισµού. 
................................................................................................................................................... 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)}. 

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 ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68139/5145/30-07-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68166/2621/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια κάλυψης άµεσων αναγκών από 
πλευράς εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια πέντε (5) Mouse, πέντε (5) Κάρτες 
Οθόνης και τριών (3) Πληκτρολογίων προϋπολογισµού 321,00€ µε  Φ.Π.Α. Η προµήθεια  
θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. 
Έτους 2012  Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 1723 µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. 
∆ιακυβέρνησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/891/31-07-2012) 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, µηχανογραφικού εξοπλισµού για τις ανάγκες εξοπλισµού και 
υποστήριξης των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ήτοι πέντε (5) Mouse, 
πέντε (5) καρτών Οθόνης και τριών (3) Πληκτρολογίων, προϋπολογισµού δαπάνης € 321,00 
µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Ιωαννίνων) Οικ. Έτους 2012, Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 1723. 
.................................................................................................................................................. 
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας στον ποταµό 
Σαραντάπορο στην περιοχή Μαστοροχωρίων Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 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. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68154/2925/30-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68173/2622/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: « …. Λόγω αλλαγής της κοίτης του ποταµού 
Σαραντάπορου υπάρχει άµεσα κίνδυνος καταστροφής του Εθνικού οδικού δικτύου στην 
περιοχή Μαστοροχωρίων. Παρακαλούµε να εγκρίνετε τη µίσθωση µηχανήµατος 
προκειµένου να εκτελεσθούν οι αναγκαίες εργασίες  αντιπληµµυρικής προστασίας στον 
ποταµό Σαραντάπορο (κατασκευή αναχωµάτων-εκτροπή ροής κ.λ.π.) λόγω κινδύνου από 
τυχόν βροχοπτώσεις. Η δαπάνη θα ανέλθει στις 20.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. Θα βαρύνει τις 
πιστώσεις  του Ε.Φ. 071 Κ.Α.Ε. 9459 ΕΡΓΟ: Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου ΣΑΕΠ 
030». 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/892/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη µίσθωση, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων,  
ιδιωτικού µηχανήµατος, και την ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών της 
εκτέλεσης των αναγκαίων εργασιών αντιπληµµυρικής προστασίας (κατασκευή αναχωµάτων-
εκτροπή ροής κ.λ.π.) στον ποταµό Σαραντάπορο, στην περιοχή Μαστοροχωρίων Ιωαννίνων, 
και λόγω του επείγοντος, επειδή, λόγω αλλαγής της κοίτης του ποταµού Σαραντάπορου, µε 
την έναρξη των βροχοπτώσεων, υπάρχει άµεσα κίνδυνος καταστροφής του Εθνικού οδικού 
δικτύου στην περιοχή Μαστοροχωρίων, προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, 
σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της 
∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9459). 

� 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

     7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Γ67Λ9-ΧΦΗ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 
τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-
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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 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 

Έγκριση Α’ τροποποίησης της κατανοµής της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Συντήρηση 
∆ιοικητηρίων και Λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου», του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 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 αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε 
την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων 
Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό € 120.000,00 και πίστωση 100.000,00 €. 

7. Την αριθµ. 14/526/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η κατανοµή των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων 
και λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό € 120.000,00 και πίστωση 
100.000,00 € για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε εργασίες συντήρησης των ∆ιοικητηρίων 
και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2012, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά 
µε µέριµνα και ευθύνη 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. 68182/6714/30-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 68187/2623/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την τροποποίηση της εγκεκριµένης µε την αριθµ. 14/526/21-05-2012 απόφαση της Ο.Ε., 
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κατανοµής της πίστωσης του έργου των Κ.ΑΠ για την συντήρηση ∆ιοικητηρίου και λοιπών 
κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε τον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/893/31-07-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της κατανοµής των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, µε τίτλο «Συντήρηση ∆ιοικητηρίων και 
λοιπών κτιρίων Περιφέρειας Ηπείρου» µε προϋπολογισµό € 120.000,00 και πίστωση 100.000,00 € η 
οποία είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 14/526/21-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και πλέον 
διαµορφώνεται όπως αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται, για την κάλυψη δαπανών που 
αφορούν σε εργασίες συντήρησης των ∆ιοικητηρίων και λοιπών κτιρίων της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
το έτος 2012, που θα εκτελεσθούν απολογιστικά µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, ως εξής: 

α/α  ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 

 ΟΦΕΙΛΕΣ  ΕΤΟΥΣ   2011 51.834,00 
   
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ETOYΣ 2012     
1. Προµήθεια  διαφόρων υλικών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων  2.000,00 
2. Προµήθεια θερµαντικών σωµάτων 2.000,00 
3. Προµήθεια λαµπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού 5.000,00 

4. 
Προµήθεια διαφόρων οικοδοµικών υλικών για την συντήρηση κτιρίων 
αρµοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου (πόµολα, πόρτες κ.λ.π) 

3.366,00 

5. Προµήθεια δαπέδων laminat και περσίδων 1.000,00 
6. Προµήθεια αρχειοθηκών για τη ∆/νση Τεχνικών έργων Π.Η  2.000,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 15.366,00 
   
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011  

1. 
∆ιάφορες οικοδοµικές εργασίες(Επισκευή ορθοµαρµαρώσεων, επισκευή 
στέγης ∆ιοικητηρίου, δαπέδων, θυρών, παραθύρων, γυψοσανίδες κ.λ.π)   

4.000,00 

2. Καθαρισµός εξωτερικής λιθοδοµής ∆ιοικητηρίου  1.000,00 
3. Ανακαίνιση χρωµατισµών  ∆ιοικητηρίου και  λοιπών κτιρίων της Π.Η 6.000,00 

4. 
Επισκευή και συντήρηση δικτύων  η-µ  εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, 
ηλεκτρικά, θέρµανση) 

5.000,00 

5. Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων της Π.Η 4.500,00 
6. Συντήρηση ανελκυστήρων για το έτος  2012 και πιστοποίηση  3.000,00 
7. Επισκευή και συντήρηση λοιπών κτιρίων της Π.Η 1.000,00 
8. Επισκευή  κλιµατισµού αίθουσας Π.Σ  2.500,00 
9. Καθαρισµός και επισκευή  υδρορροών στέγης  800,00 

10. 
Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων  της Π.Η στην Κατσικά για υποδοχή 
αστέγων. 

5.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 32.800,00 
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ (51.834,00 + 15.366,00 + 32.800,00) 100.000,00 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του 
ποταµού Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου 
Γεωργίου Φάκου Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2012. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 67344/6595/30-07-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68190/2624/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένες α) την από 29-06-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 
µέχρι 30-06-2012, επειδή το έργο βρίσκεται σε καθεστώς διακοπής εργασιών, µε 
υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής από 9.1.2012 (έλλειψη χρηµατοδότησης και εξόφληση 
του 1ου λογαριασµού), και β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, µε την οποία δηλώνει ότι 
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παραιτείται από κάθε άλλη απαίτησή του (από την παράταση του χρόνου περαίωσης του 
έργου), εκτός από την νόµιµη αναθεώρηση τιµών. Η Υπηρεσία σηµειώνει τα εξής: «Οι 
λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι αβάσιµοι, δεδοµένου ότι η εξόφληση του 1ου 
λογαριασµού δεν κατέστη δυνατή, λόγω αδυναµίας του ιδίου να προσκοµίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά – νόµιµες κρατήσεις και όχι λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης 
του κυρίου του έργου. Επιπλέον, η Υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να εκτελεστούν κάποιες 
εργασίες για την αποκατάσταση έστω της θέσης Β και συγκεκριµένα: 1. Επανεπίχωση σε 
όλο το ύψος του πρανούς µε κοκκώδες ποταµοχειµµάρειο υλικό (υλικό εκσκαφών) 
διαµορφωµένο σε κλίση που προδιαγράφεται στα συνηµµένα σχέδια, 2. Αποκατάσταση 
της οδοστρωσίας και του ασφαλτοτάπητα στο καθαιρεθέν τµήµα της οδού, 3. Κατασκευή 
διαγράµµισης καθώς και στηθαίων ασφαλείας, ……» Μιας και ως άνω εργασίες κρίνονται 
απαραίτητες για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αφού έως τώρα αυτή 
γίνεται στο ήµισυ της οδού, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης µέχρι την 
30-09-2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 22/894/31-07-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση και προστασία πρανών από τα νερά του ποταµού 
Σαραντάπορου στη Χ.Θ. 93+000 της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», αναδόχου Γεωργίου Φάκου 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τις αριθµ. 
36/1067/13-12-2011 και 10/363/6-4-2012  αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, έχουν 
δοθεί άλλες δύο παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, το οποίο έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. 

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στη 
Λευκάδα, την 01-08-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη 
συνάντηση στο Επιµελητήριο Λευκάδας, και στην Αθήνα από 06 έως 07-08-2012. 

 

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 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. 68175/283/30-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 68191/2625/30-07-2012 στον φάκελο 11/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των κάτωθι µετακινήσεων και των 
αντίστοιχων δαπανών του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας Α) στη Λευκάδα, την 01-08-2012, 
προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση στο Επιµελητήριο 
Λευκάδας, και Β) στην Αθήνα, από 06 έως 07-08-2012, προκειµένου να παραβρεθεί σε 
συνάντηση µε τον κ. Τζαβάρα Κωνσταντίνο-Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/895/31-07-2012) 

Εγκρίνει τις µετακινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, Α) στην 
Λευκάδα, την 01-08-2012, προκειµένου να παρευρεθεί σε προγραµµατισµένη συνάντηση στο 
Επιµελητήριο Λευκάδας και Β) στην Αθήνα, από 06 έως 07-08-2012, προκειµένου να 
παραβρεθεί σε συνάντηση µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Κωνσταντίνο Τζαβάρα,  
καθώς και τις σχετικές δαπάνες ποσού 260,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας 
µετακίνησης (έξοδα διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού 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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2012 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 τριάντα µία (31) του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 67705/2601/27-07-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
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 

Απόφαση επί της από 05-06-2012 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ 
Πρέβεζας-Παραµυθιάς», κατά του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου προσωρινής 
παραλαβής των εργασιών του έργου, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, βάσει και της από 30-07-2012 γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά µε το θέµα.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

« ………….. ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατά του ανωτέρω πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και 
ζητάµε την ακύρωση και τροποποίησή του για τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους και 
αληθινούς λόγους και για όσους άλλους επιφυλασσόµεθα να προσθέσουµε νοµότυπα και 
έγκαιρα: 

1. Το άρθρο 73§4 του Ν. 3669/2008 ορίζει: «4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το 
έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το δυνατόν την επιµέτρηση µε γενικές ή 
σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής 
επιµέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, αιτιολογεί τις 
τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες 
που τυχόν έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά 
τροποποίηση των εφκεκριµένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν 
την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο ης παρατηρήσεις της, ιδίως για 
τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, που πρέπει να αποκατασταθούν, 
ή παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους.» (η υπογράµµιση δική µας) 

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι η επιτροπή παραλαβής οφείλει εφόσον 
διαπιστώσει ότι εκτελέσθηκαν εργασίες καθ' υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή 
κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων να καταγράψει στο πρωτόκολλο της τις 
επιπλέον αυτές εργασίες µε την παρατήρηση ότι οι συγκεκριµένες ποσότητες ή εργασίες 
δεν έχουν τακτοποιηθεί συµβατικά µε την έγκριση ΑΠΕ και δεν περιλαµβάνονται, εφόσον 
δεν περιλαµβάνονται, στην τελική επιµέτρηση (ΣτΕ 2959/1997). 

Στην παρούσα περίπτωση η εταιρία µας κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου 
εφαρµόζοντας, ως είχε συµβατική υποχρέωση, την µελέτη του έργου και τις εντολές της 
υπηρεσίας και των αρµοδίων οργάνων του κυρίου του έργου εκτέλεσε πρόσθετες εργασίες 
και οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόµη συµβατικά µε την έγκριση ΑΠΕ, λόγω 
ελλείψεως πιστώσεων. Οι εργασίες αυτές που εκτελέσθηκαν από την εταιρεία µας και ήταν 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου εµφαίνονται στον ακόλουθο 
πίνακα: ….. (Παρατίθεται πίνακας) ….. 

Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής κατά την επίσκεψή της στον τόπο του έργου όχι µόνο 
διαπίστωνε από µόνη της την εκτέλεση των άνω εργασιών αλλά και ενηµερώθηκε από την 
εταιρία µας δια του παριστάµενου στην προσωρινή παραλαβή εκπροσώπου της µε την 
υποβολή του αποτελούντος τµήµα του υποβληθέντος στο πρωτόκολλου αιτήµατος µας ότι 
έχουν εκτελεσθεί οι συγκεκριµένες υπερσυµβατικές και εξωσυµβατικές εργασίες που δεν 
έχουν τακτοποιηθεί συµβατικά λόγω ελλείψεως πιστώσεων. Μολονότι η επιτροπή 
διαπίστωσε την εκτέλεση των εργασιών στο προσβαλλόµενο πρωτόκολλο που συνέταξε 
παράλειψε να καταγράψει τις επιπλέον αυτές ποσότητες µε την παρατήρηση ότι δεν έχει 
εγκριθεί ΑΠΕ που να τις περιλαµβάνει λόγω ελλείψεως πιστώσεων. Και τούτο µολονότι η 
επιτροπή παραλαβής αναγνωρίζει ότι έχουν εκτελεσθεί επιπλέον εργασίες που 
περιλαµβάνονται τόσο στον εγκεκριµένο από την υπηρεσία τελικό συνοπτικό επιµετρητικό 
πίνακα (τελική επιµέτρηση) όσο και στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις του 
έργου. 

Συνεπώς το προσβαλλόµενο πρωτόκολλο πρέπει να ακυρωθεί ώστε να συµπεριληφθεί σ' 
αυτό το σύνολο των εκτελεσµένων από την εταιρία µας εργασιών του έργου, ανεξαρτήτως 
του εάν έχουν τακτοποιηθεί συµβατικώς ή όχι. 
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2. Σε κάθε περίπτωση οι άνω αναφερόµενες εργασίες του ενσωµατωµένου στο 
πρωτόκολλο αιτήµατος µας εκτελέστηκαν από εµάς προς εκπλήρωση των συµβατικών µας 
υποχρεώσεων και προς παροχή ενός έργου τεχνικώς άρτιου και πλήρως κατάλληλου για 
τον σκοπό και τον προορισµό του σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του εργοδότη µας και 
χωρίς καµία εναντίωση από αυτόν για την εκτέλεσή τους. Η υπηρεσία όχι µόνο δεν 
εναντιώθηκε στην εκτέλεση των άνω εργασιών αλλά αντιθέτως αυτές εκτελούντο υπό την 
καθοδήγηση και την επίβλεψη των αρµοδίων οργάνων της. 

Στην παρούσα δηλαδή περίπτωση οι εργασίες αυτές εκτελέστηκαν από την ανάδοχο 
εταιρία µας καλόπιστα και µετά τις διαβεβαιώσεις των οργάνων του κυρίου του έργου ότι 
θα τακτοποιηθούν συµβατικά και χωρίς αντίρρηση ή επιφύλαξη από τα αρµόδια όργανα 
καθώς ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του όλου έργου. Οι 
δε εργασίες αυτές συνδέονται άρρηκτα µε τις λοιπές εργασίες του αρχικού συµβατικού µας 
αντικειµένου, αφού χωρίς την εκτέλεσή τους δεν µπορούσαν να εκτελεσθούν οι 
συµβατικές εργασίες και να λειτουργήσει το έργο. Ώστε, κατά παράβαση του νόµου και 
συγκεκριµένα του αρ. 57 του Ν. 3669/2008 που προβλέπει ρητώς ότι σε περίπτωση κατά 
την οποία καταστεί αναγκαία η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, τα αρµόδια όργανα του 
εργοδότη συντάσσουν και εγκρίνουν ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ για την έγκριση της πρόσθετης 
δαπάνης εκτέλεσης των εργασιών αυτών, τα αρµόδια όργανα του κυρίου του έργου δεν 
έχουν προχωρήσει έως σήµερα στην συµβατική τακτοποίηση των άνω εκτελεσµένων 
εργασιών. 

Και τούτο µολονότι στις 05/03/2009, και ενώ το έργο βρισκόταν σε εξέλιξη, µε την υπ' 
αριθµ. 895 επιστολή της, η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσπρωτίας µας κάλεσε να 
υπογράψουµε τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του Έργου ο οποίος 
ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι θα περιελάµβανε όλες εκείνες τις εργασίες οι οποίες είχαν Η∆Η 
εκτελεστεί ΚΑΤΟΠΙΝ εντολών της Υπηρεσίας και δεν περιλαµβάνονταν στην 
εγκεκριµένη µελέτη του έργου, αλλά και τις επιπλέον ποσότητες των προβλεπόµενων από 
τη µελέτη εργασιών οι οποίες εκτελέσθηκαν γιατί ήταν απαραίτητες για την ολοκλήρωση 
της εργολαβίας. 

Κατά του εν λόγω Α.Π.Ε. ασκήσαµε ένσταση διότι περιελάµβανε ΤΜΗΜΑ µόνον τόσο 
των ήδη εκτελεσµένων εργασιών αλλά και όσων υπολείπονταν προς εκτέλεση. Η ένσταση 
µας απερρίφθη σιωπηρά µε αποτέλεσµα να ασκήσουµε την προβλεπόµενη από την κείµενη 
νοµοθεσία, αίτηση θεραπείας ενώπιον του Αρµόδιου Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 

Στη συνέχεια, η ∆/σα το έργο Υπηρεσία επανήλθε µε νέο Α.Π.Ε. ο οποίος παρουσίαζε 
αύξηση σε σχέση µε το αρχικό συµβατικό αντικείµενο της τάξεως των 461.000€ περίπου, 
τον οποίο και υπογράψαµε χωρίς επιφύλαξη, καλή τη πίστη, προκειµένου να υπογραφεί το 
συντοµότερο δυνατόν η απαιτούµενη συµπληρωµατική σύµβαση, να µας δοθούν τα 
χρήµατα και να ολοκληρωθεί το έργο. Όµως, ο Α.Π.Ε. και η Σ.Σ.Ε. δεν εγκρίθηκαν από 
την Προϊσταµένη Αρχή λόγω έλλειψης της απαιτούµενης πίστωσης. Παρόλα αυτά εµείς 
συνεχίσαµε και ολοκληρώσαµε το έργο. 

Στη συνέχεια, συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τους Επιβλέποντες το έργο, 
τόσο τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών όσο και ο Τελικός Επιµετρητικός 
Πίνακας, όπου και περιλαµβάνονται ΟΛΕΣ οι εργασίες που εκτελέστηκαν από την 
εταιρεία µας τόσο οι υπερσυµβατικές, όσο και οι εξωσυµβατικές. 

3. Το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 στην §2 ορίζει ότι : 

«2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας 
των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισµού του αρχικά 
ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του 
προϋπολογισµού της προς κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµη και τις δαπάνες 
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των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση και Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).» και στην παράγραφο 8 ότι: 

«8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών 
Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. 

………………………………………………………………………………………………
…… Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται 
από την προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την τυχόν ένσταση του 
αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο 
κανονισµού των τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. 

Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατα του 
για επίλυση της τυχόν διαφοράς.» 

Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι προϋπόθεση για την εκτέλεση 
των περιλαµβανοµένων στον ΑΠΕ εργασιών είναι η προηγούµενη έγκρισή του, πλην όµως 
ενόψει του πνεύµατος της περί δηµοσίων έργων νοµοθεσίας, που επιβάλλει να 
αποφεύγονται οι άσκοπες παρατάσεις προθεσµιών των εν λόγω έργων και η αδικαιολόγητη 
αναθεώρηση των τιµών που προσαυξάνουν ανεπίτρεπτα το κόστος της κατασκευής τους, 
καθώς και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, που πρέπει να 
διέπουν τη συµβατική σχέση µεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του έργου, νόµιµα 
εκτελούνται οι ανωτέρω εργασίες και πριν την έγκρισή τους, εφόσον δεν αντιτίθεται σ' 
αυτό ο ανάδοχος, και ο οποίος πίνακας εγκρίνεται τελικά απλώς προς τακτοποίηση των 
ποσοτήτων των εργασιών του έργου και προκειµένου ο ανάδοχος να λάβει την αµοιβή του. 
Η διαδικασία αυτή αποτελεί πάγια πρακτική στην εκτέλεση των δηµόσιων έργων, καθόσον 
δεν είναι δυνατόν να διακόπτονται κάθε φορά οι εργασίες εκτέλεσης του έργου εωσότου 
συνταχθεί και εγκριθεί ο ΑΠΕ (Α.Π. 1311/2007, ΣτΕ 2250/2009 ο.π). 

Στην παρούσα περίπτωση όπως και ανωτέρω αναφέραµε οι λόγοι που επέβαλαν την 
σύνταξη του ΑΠΕ, του έργου ήταν η ανάγκη εκτέλεσης των αναγκαίων για την αρτιότητα 
και λειτουργικότητα του έργου υπερσυµβατικών και εξωσυµβατικών εργασιών, που 
ανωτέρω αναφέρονται ως µη παραλειφθείσες, και που χωρίς την προηγούµενη εκτέλεσή 
τους δεν θα µπορούσαν να εκτελεσθούν και οι συµβατικές εργασίες. 

Η εταιρία µας καλόπιστα και χωρίς να αναµένει, ως είχε εκ του νόµου δικαίωµα, την 
έγκριση του ΑΠΕ, και πεπεισµένη από τις διαβεβαιώσεις των αρµοδίων οργάνων του 
κυρίου του έργου, ήτοι της Περιφέρειας Ηπείρου, και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ότι η 
έγκριση των ανωτέρω από την Προϊσταµένη Αρχή είναι τυπικό θέµα προχώρησε στην 
εκτέλεση των εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο προσβαλλόµενο πρωτόκολλο που 
ήταν όλες απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η εκτέλεσή 
τους έπρεπε τεχνικά να προηγηθεί της εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών. Οι εργασίες 
αυτές εκτελέστηκαν από εµάς προς εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων και 
προς παροχή ενός έργου τεχνικώς άρτιου και πλήρως κατάλληλου για τον σκοπό και τον 
προορισµό του σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του εργοδότη µας και χωρίς καµία 
εναντίωση από αυτόν για την εκτέλεσή τους. Η Περιφέρεια Ηπείρου και η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία όχι µόνο δεν εναντιώθηκαν στην εκτέλεση των άνω εργασιών αλλά αντιθέτως 
αυτές εκτελούντο υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη των αρµοδίων οργάνων τους. 

Οι εργασίες αυτές συνδέονται άρρηκτα µε τις λοιπές εργασίες του αρχικού συµβατικού µας 
αντικειµένου, αφού χωρίς την εκτέλεσή τους δεν µπορούσαν να εκτελεσθούν όλες οι 
συµβατικές εργασίες. Οι ανωτέρω εργασίες που εκτελέσθηκαν χωρίς η εταιρία µας να 
αναµένει την τυπική έγκριση του ΑΠΕ και που ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου πρέπει να νοµιµοποιηθούν τυπικά εκ των υστέρων µε την 
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έγκριση ΑΠΕ ώστε να καταβληθεί στην εταιρία µας το εργολαβικό της αντάλλαγµα για 
την εκτέλεση των άνω εργασιών. Συνεπώς η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη 
επιβάλλουν στην προϊσταµένη αρχή κατ' εφαρµογή του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, που 
προβλέπει ρητά ότι σε περίπτωση κατά την οποία καταστεί αναγκαία η εκτέλεση 
πρόσθετων εργασιών τα αρµόδια όργανα του εργοδότη συντάσσουν και εγκρίνουν ΑΠΕ 
και ΠΚΤΜΝΕ για την έγκριση της πρόσθετης δαπάνης εκτέλεσης των εργασιών αυτών, να 
εγκρίνει τον ΑΠΕ του έργου ώστε να συµπεριληφθούν σ' αυτόν οι εργασίες που τα 
αρµόδια όργανά του έχουν αναγνωρίσει ότι έχουµε εκτελέσει. Έτσι η άρνηση της 
Προϊσταµένης Αρχής να εγκρίνει την σύνταξη ΑΠΕ του έργου είναι αυθαίρετη, παράνοµη 
και καταχρηστική και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί, γιατί µ’ αυτήν διώκεται η 
µη καταβολή στην εταιρία µας του εργολαβικού της ανταλλάγµατος για εργασίες που 
έχει ήδη εκτελέσει και θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε ΑΠΕ. 

Αυθαίρετη παράνοµη και καταχρηστική είναι και η άρνηση της επιτροπής παραλαβής να 
παραλάβει µε το προσβαλλόµενο πρωτόκολλο τις εκτελεσµένες υπερσυµβατικές και 
εξωσυµβατικές εργασίες. 

4. Επειδή σωρευτικά µε τα πιο πάνω, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 288 Α.Κ. ο 
οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού 
ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Η δε διάταξη αυτή αποτελεί κανόνα 
αναγκαστικού δικαίου µε τον οποίο, κατά την πάγια και οµονοούσα θέση νοµολογίας και 
επιστήµης, προσδιορίζεται ο τρόπος εκπλήρωσης της παροχής και µε απόκλιση από 
εκείνα που συµφωνήθηκαν, αν τούτο επιβάλλεται από την καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη και η οποία έχει πλήρη εφαρµογή στη σύµβαση δηµοσίου έργου. 

Ειδικότερα, στην παρούσα περίπτωση, χωρίς καµία δική µας υπαιτιότητα, κατά την 
εκτέλεση των συµβατικών µας υποχρεώσεων και από αδήριτη κατασκευαστική ανάγκη του 
έργου εκτελέσαµε τις άνω εργασίες, όπως πιο πάνω αναλύεται ως προς τον τρόπο 
εκτέλεσής τους, για τις οποίες (εργασίες) υποβληθήκαµε στην αντίστοιχη δαπάνη, η οποία 
πρέπει να µας καταβληθεί, διαφορετικά υφιστάµεθα µεγάλη οικονοµική ζηµία. Ωστε στην 
παρούσα περίπτωση η άνω διάταξη του άρθρου 288 Α.Κ. έχει πλήρη εφαρµογή, διότι η 
καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη επιβάλλουν - δεδοµένου ότι η εκτέλεση του έργου 
έγινε κατά τα άνω δαπανηρότερη για µας, να µας καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη, προς 
αποφυγή ζηµίας µας ή/και προς αποφυγή ουσιαστικής µείωσης του κέρδους µας. 
Εποµένως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται πιο πάνω και προκειµένου να µειωθεί στο 
ελάχιστο η σχετική ζηµία µας και να διατηρηθεί η ισότητα παροχής - αντιπαροχής µας, 
πρέπει η Προϊσταµένη Αρχή να υποχρεωθεί να εγκρίνει τον ΑΠΕ του έργου για να µας 
καταβάλει τη δαπάνη αυτή, ώστε να µην είναι η παροχή µας (η εκτέλεση του παρόντος 
έργου) τόσο επαχθής για µας και σε τέτοιο βαθµό που να υπερβαίνει τα πλαίσια του 
συνήθους επιχειρηµατικού κινδύνου που αναλάβαµε κατά το σχηµατισµό της προσφοράς 
µας. Και τούτο σύµφωνα µε το άρθρο 288 Α. Κ. που ορίζει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται να 
εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, λαµβανοµένων υπόψη των 
συναλλακτικών ηθών. (βλ. ∆ιοικ. Εφ. ΑΘ. 1090/1997, Εφ. ΑΘ. 2136/2002 (αδηµοσίευτη), 
Σ.τ.Ε. 4134/1996, 4775/1997, Εφ.ΑΘ. 13210/1988, ∆ιοικ. Εφ. ΑΘ. 3731/1987, ∆ιοικ. Εφ. 
ΑΘ. 1567/1994, 1624/1995, Α.Π. 471/1975, 172/1974, Ολ. Α.Π. 927/1982). 

Επικουρικώς επισηµαίνουµε ότι η αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών που αρνήθηκε η 
επιτροπή παραλαβής να παραλάβει και αρνείται ο κύριος του έργου να συµπεριλάβει σε 
ΑΠΕ όχι µόνο δεν αµφισβητήθηκε από κανένα εκ των οργάνων του εργοδότη, αλλά 
αντίθετα ο κύριος του έργου δέχθηκε την παροχή µας αυτή, χωρίς να αντιδράσει ή να 
αντιταχθεί στην εκτέλεσή τους όταν εκτελούνταν. Αρνούµενη όµως η Περιφέρεια Ηπείρου 
να εγκρίνει ΑΠΕ για να συµπεριλάβει τις ποσότητες των εκτελεσµένων και εγκεκριµένων 
εργασιών προσπαθεί να αποφύγει την καταβολή του εργολαβικού µας ανταλλάγµατος για 
τις εργασίες που εκτελέσαµε. Με τον τρόπο αυτό έγινε όµως η Περιφέρεια Ηπείρου 
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πλουσιότερη χωρίς νόµιµη αιτία µε δική µας ζηµία, ώστε είναι βάσιµη η αξίωσή µας να 
µας αποδοθεί η ισόποση αυτή ωφέλεια του εργοδότη µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
αδικαιολογήτου πλουτισµού, αφού το άρθρο 904 Α.Κ. εφαρµόζεται συµπληρωµατικά και 
επί διοικητικών συµβάσεων κατασκευής δηµοσίων έργων, όπως είναι το παρόν (∆. Εφ. 
Πειραιά 1995/2000, ∆ιοικ. Εφ. ΑΘ. 603/1996, 1485/1999, 3940/1995, Ελ. Συνέδριο 
101/1994). …………..».  

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

8. Την αριθµ. 19/788/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέµατος και διαβιβάσθηκε ο φάκελος 
της υπόθεσης στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου και στον δικηγόρο µε 
έµµισθη εντολή κ. ∆ηµήτριο Στάθη, ώστε να γνωµοδοτήσει επί των θεµάτων που τίθενται 
µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη άποψη 
επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης. 

9. Την από 30-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. 
∆ηµητρίου Στάθη, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα {συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
68562/2627/31-07-2012 στον φάκελο 10/2012 (συσχετισµένο µε το αριθµ. πρωτ. 
60391/2256/05-07-2012 έγγραφο) εισηγήσεων Ο.Ε.}, στην οποία, και για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, διατυπώνεται η γνώµη ότι η υπό κρίση ένσταση θα πρέπει 
να κριθεί αβάσιµη και ως τέτοια να απορριφθεί στο σύνολο της, « …. λόγω µη τηρήσεως 
της νοµίµου διαδικασίας για την εκτέλεση και κατ’ επέκταση τη διαπίστωση των εργασιών 
αυτών …». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/896/31-07-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 05-06-2012 ένσταση της εταιρείας 
«ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. 
Θεσπρωτίας της ΕΟ Πρέβεζας-Παραµυθιάς», κατά του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής των εργασιών, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, το οποίο κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία µε το σχετικό 
αριθµ. πρωτ. 43898/804/21-05-2012 έγγραφο και παρελήφθη την 22-05-2012. Με την ως άνω 
ένσταση η ανάδοχος εταιρεία για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω 
υπό στ. 6), ζητά να ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ανάλογα το προσβαλλόµενο πρωτόκολλο, ώστε 
να παραληφθούν στο σύνολό τους οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, να συνταχθεί Α.Π.Ε. 
στον οποίο θα περιλαµβάνονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και συµπεριληφθεί στην 
εγκεκριµένη τελική επιµέτρηση του έργου, ώστε να της καταβληθεί το εργολαβικό αντάλλαγµα 
γι’ αυτές. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 49745/929/28-06-2012 εισήγηση επί της ένστασης, της ∆/νουσας το έργο 
Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και στην από 30-07-2012 
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Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη, στις 
οποίες αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

Α) αριθµ. πρωτ. 49745/929/28-06-2012 εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης επι του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 
του έργου  ¨ Κατασκευή νέας Γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της Ε.Ο. Πρέβεζας – 
Παραµυθιάς ¨ . 
Α) ΣΧΕΤ: 1. Η από 05/06/12 ένσταση της « ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.»  Αναδόχου του έργου κατά 
του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. 
2.  Το από 22/05/12 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής .                    
3. Τον Ν. 3852/2010 ¨ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ……… Πρόγραµµα Καλλικράτης ¨ 
4. Την από  12/12/07 προγραµµατική σύµβαση που υπεγράφη µεταξύ του Νοµάρχη 
Θεσπρωτίας κ. Βασιλείου  Γιόγιακα και του Γεν. Γραµµατέα της Περιφέ-ρειας  Ηπείρου κ. 
∆ηµήτριου  Πανοζάχου  και στο οποίο ορίζεται ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για το εν λόγω 
έργο η ∆/νση Τ.Υ. του Ν. Θεσπρωτίας και ως Προϊσταµένη Αρχή η ∆.∆.Ε. της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
5. Τον Ν. 3669/08 και τις  τροποποιήσεις που επήλθαν µε τον Ν.4070/12 στο αρθρο 73 . 

  
Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:                                

1.-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή γέφυρας µήκους 
132,00 µ µε πέντε ανοίγµατα ( προσβάσεις , σήµανση , φωτισµός κλπ) κατάντι της παλιας 
Μπέλευ στον Αχέροντα ποταµό στη θέση Γλυκή,  

2.-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις  της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
Κ.Α. 2007ΕΠ03000010 µε προϋπολογισµό 2.420.000,00   €. 

3.-ΜΕΛΕΤΗ: Τα τεχνικοοικονοµικά τεύχη της µελέτης συντάχθηκαν από την ∆/νση ∆ηµ. 
¨Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου  και εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ’    32480/1877/13-12-2007 
απόφαση. 

 Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 2.420.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

4.-∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ: Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 15-01-08  µε το σύστηµα προσφοράς µε  
επί µέρους ποσοστά έκπτωσης και τελευταίος µειοδότης αναδείχθηκε η  ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ ΑΤΕ µε 
τεκµαρτή έκπτωση 17,16% , µε δε την 7847/418/3-3-2008  απόφαση της ∆ΕΣΕ  εγκρίθηκε το 
αποτελεσµα του διαγωνισµού.  

5.-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Μεταξύ ∆/ντού Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α. Θεσπρωτίας ο οποίος 
ενεργεί ως Προϊστάµενος της ∆/σας Υπηρεσίας και του κ. ∆ούκα Αναστάσιου ο οποίος 
ενεργεί ως εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, υπεγράφη το εργολαβικό συµφωνητικό την 
17/07/08 για ποσό 2.004.748,33  € µε ηµεροµηνία περαίωσης  του έργου την 16/01/10 . Έχει 
χορηγηθεί παράταση προθεσµίας µέχρι  30-06-10.  

6. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το συµβατικό αντικείµενο του έργου που αφορά την 
κατασκευή γέφυρας µήκους 132,00 µ µε πέντε ανοίγµατα ( προσβάσεις , σήµανση , φωτισµό 
κλπ) κατάντι της παλιας Μπέλευ στον Αχέροντα ποταµό στη θέση Γλυκή ολοκληρώθηκε 

7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ στο ποσό της 
σύµβασης . 

    Συντάχθηκε 2ος ΑΠΕ µε Συµπληρωµατική σύµβαση µε βάση επιµετρητικά στοιχεία και 
προµετρήσεις για υπολοιπόµενες εργασίες . 

Ο 2ος αυτός ΑΠΕ και η  Συµπληρωµατική σύµβαση δεν ενεκρίθη από την Προϊσταµένη Αρχή 
λόγω έλλειψης πίστωσης.  
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7. ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το έργο αποπερατώθηκε . 

Σχετικά µε την ένσταση σας γνωρίζουµε τα εξής :  

Η υποβληθείσα ένσταση είναι εµπρόθεσµη και πρέπει να εξεταστεί. 

Επί της ουσίας. 

Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής συνετάχθη αφού ελήφθη υπόψη ο 1ος ΑΠΕ το 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ ( εγκεκριµένα ) και ο τελικός συνοπτικός επιµετρητικός πίνακας  ως το ύψος του 
εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου ( 2.004.746,96 € ). 

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο είχε 
συνταχθεί 2ος ΑΠΕ και Συµπληρωµατική σύµβαση µε βάση επιµετρητικά στοιχεία και 
προµετρήσεις για υπολοιπόµενες εργασίες . 

Όµως ο 2ος αυτός ΑΠΕ και η  Συµπληρωµατική σύµβαση δεν ενεκρίθη από την Προϊσταµένη 
Αρχή επειδή δεν ειχε διασφαλισθεί η απαιτούµενη συµπληρωµατική πίστωση.  

Για τον λόγο αυτό δεν ήταν δυνατό το πρωτόκολλο να περιλαµβάνει εργασίες που ναι µεν 
περιλαµβάνονται στον τελικό συνοπτικό επιµετρητικό πίνακα και στις υπογεγραµµένες 
επιµετρήσεις αλλά δεν εχουν συµπεριληφθεί σε ΑΠΕ. 

Στην 1η παράγραφο της ένστασης αναφέρεται ότι το αρθρο 73§4 του Ν. 3669/08 ορίζει : 

¨4.Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το 
δυνατόν την επιµέτρηση µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο 
τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως τυχόν διορθώνονται από τους ελέγχους που 
γίνονται, αιτιολογεί τις τυχόν τροποποιήσεις στις ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις 
της για εργασίες που τυχόν έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή 
κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την 
ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις 
εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωµατικές, που πρέπει να αποκατασταθούν, ή 
παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους. ¨ 

Όµως σύµφωνα µε τις νέες τροποποιήσεις του Ν.3669/08 που προέκυψαν µε την εφαρµογή 
του Ν. 4070/2012 ( αρθρο 136 παρ. 3 ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 
3669/2008 (Α΄ 116) αντικατεστάθη ως εξής: 

«4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το 
δυνατόν τις επιµετρήσεις, µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο 
πρωτόκολλο τις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους 
που γίνονται, χωρίς να δεσµεύεται από το περιεχόµενο του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού 
πίνακα, στον οποίο µπορεί να επέµβει διορθωτικά, αιτιολογεί τις τροποποιήσεις στις 
ποσότητες και αναγράφει τις παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε 
υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων». 

 Η επιτροπή παραλαβής όµως δεν ήταν δυνατόν επί της ουσίας να παραλάβει υπερσυµβατικές 
εργασίες και µάλιστα τέτοιου µεγέθους ( περίπου 25% του συµβατικού αντικειµένου ), χωρίς 
αυτές να είναι εγκεκριµένες και συµβατικά αποδεκτές µε ενέργειες της ∆/σας υπηρεσίας ( 
σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ µε συµπληρωµατική σύµβαση), δεδοµένου ότι σε ποσοστό 90% 
πρόκειται για αφανείς εργασίες τις οποίες η επιτροπή παραλαβής ήταν αδύνατο να ελέγξει. 

Σύµφωνα και µε τα ανωτέρω η επιτροπή παραλαβής ορθώς δεν δεσµεύθηκε  από το 
περιεχόµενο του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα και ορθώς αναφέρει στο  4 της  
παραγράφου ¨ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ¨  ότι δεν µπορεί να λάβει υπόψη της τα αναφερόµενα 
από τον ανάδοχο στην παράγραφο ¨ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ¨ (όπου αναγράφονται και οι 
καθ΄υπέρβαση ποσότητες ) χωρίς αυτές να συµπεριλαµβάνονται σε εγκεκριµένο ΑΠΕ.  
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Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την απόρριψη της ένστασης και την έγκριση του 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής όπως συντάχθηκε. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Β) από 30-07-2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου: 

Με το µε αριθµ πρωτοκ. 2256/17-7-2012 έγγραφο της Οικονοµικής Επιτροπής µας 
ετέθησαν υπόψη τα στοιχεία του φακέλου που αφορούν το έργο µε τίτλο << Κατασκευή 
νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της Ε.Ο Πρέβεζας – Παραµυθιάς>> και 
µας ζητείται  να γνωµοδοτήσουµε  επί των θεµάτων που τίθενται µε  την από 5-6-2012 
ένσταση που άσκησε η ανάδοχος εταιρία  <<ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ ΑΤΕ >>. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Όπως προκύπτει από την αριθµ πρωτοκ 49745/929/28-6-2012 εισήγηση της 
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας για την εκδίκαση ένστασης επί του πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής του έργου  <<Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. 
Θεσπρωτίας της Ε.Ο Πρέβεζας – Παραµυθιάς>> το συµβατικό αντικείµενο του εν λόγω 
έργου που αφορά τη κατασκευή γέφυρας µήκους 132,00 µ µε πέντε ανοίγµατα ( 
προσβάσεις σήµανση φωτισµό κλπ ) κατάντι της παλαιάς Μπέλευ στον Αχέροντα ποταµό 
στη θέση Γλυκή ολοκληρώθηκε. Συντάχθηκε και εγκρίθηκε 1ος ΑΠΕ στο ποσό της 
σύµβασης. Ακόµη συντάχθηκε 2ος ΑΠΕ  µε συµπληρωµατική σύµβαση µε βάση 
επιµετρητικά στοιχεία και προµετρήσεις για υπολοιπόµενες εργασίες. Ο 2ος αυτός ΑΠΕ 
δεν ενεκρίθη από την Προιστασµένη Αρχή λόγω έλλειψης πίστωσης. 
Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής συντάχθηκε αφού, ελήφθη υπόψη ο 1ος ΑΠΕ το 
1ο ΠΚΤΜΝΕ ( εγκεκριµένα ) και ο τελικός συνοπτικός επιµετρητικός πίνακας ως το 
ύψος του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου. 
Ο 2ος ΑΠΕ  και η συµπληρωµατική σύµβαση δεν ενεκρίθη από την Προισταµένη Αρχή 
επειδή δεν είχε διασφαλισθεί η απαιτούµενη συµπληρωµατική πίστωση. 
Κατά του ως άνω πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής η ανάδοχος εταιρία  
<<ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ ΑΤΕ >> άσκησε την από 5-6-2012 ένσταση της παραπονούµενη  ότι, 
εκτέλεσε πρόσθετες εργασίες οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόµη συµβατικά µε την 
έγκριση ΑΠΕ λόγω ελλείψεως πιστώσεων.  
Επί της ανωτέρω ένστασης  η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία  εξέδωσε την αριθµ πρωτοκ 
49745/929/28-6-2012 εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή αναφέροντας στο 
περιεχόµενο της τους ειδικότερους λόγους για τους οποίους  προτείνει  την απόρριψη 
της. 
Στη συνέχεια επελήφθη του θέµατος η Οικονοµική Επιτροπή, η οποία πριν αποφασίσει 
ζήτησε από τη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου να εκφράσει την άποψη της 
επί των προβαλλόµενων µε την προαναφερόµενη   ένσταση θεµάτων.    
 
Μετά από αυτά και αφού λάβαµε  υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία του φακέλου  

   Η  ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ  

Στο  άρθρα 37 και 57 του Ν. 3669/2008 ορίζονται τα παρακάτω  :  

 
Αρθρο 37  
 
Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου 
 
1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους 
όρους της σύµβασης και τις σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες 
εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. 
 
 2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τη διάταξη και 
τις διαστάσεις των διαφόρων µερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα 
εγκεκριµένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της µελέτης. 
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3. Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για 
συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 57 του παρόντος, καθώς και η εκτέλεση 
των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον 
ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή αύξηση τιµών 
για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν 
αυτές βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση µεταβολή επιφέρει µείωση 
ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται µόνο η αξία των ποσοτήτων των 
εργασιών που έχουν πράγµατι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρµογή 
των διατάξεων για κακοτεχνία. 
4. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διαταγή για τροποποιήσεις ή 
συµπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων και καταχωρείται 
στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να 
ενηµερώσει αµέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για την έκδοση 
κανονικής διαταγής. Αν η διαταγή αυτή διαφοροποιεί µερικά ή ολικά τις 
εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζηµιώνεται για τις εργασίες 
που έχει εκτελέσει σύµφωνα µε την εντολή της επίβλεψης µέχρι τη λήψη 
της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας…….5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. 
 
Άρθρο 57 
Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες 
  
 1. Το έργο εκτελείται σύµφωνα µε τη σύµβαση και τα τεύχη και σχέδια 
που τη συνοδεύουν. Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα, αν 
προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν 
περιλαµβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα 
σύµβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην 
αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου, µε την 
προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν µπορούν τεχνικά  
ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να 
δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν 
αυτές οι εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική 
σύµβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. Το 
συνολικό ποσό των συµβάσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 
του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύµβασης, στο 
οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή για τη σύνταξη των τυχόν 
απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές εργασίες. Η εκτέλεση των  
συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου 
και, προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεση τους, 
απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. Για τον καθορισµό 
τιµών µονάδας στις εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης λαµβάνονται 
οι τιµές της αρχικής σύµβασης και για τον κανονισµό τιµών µονάδας 
στις νέες εργασίες της συµπληρωµατικής σύµβασης εφαρµόζονται οι 
παράγραφοι 5, 6 και 7. 
2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών ( Α. Π. Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των 
εργασιών, τις τιµές µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, 
τις δαπάνες του προϋπολογισµού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του 
προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του 
προϋπολογισµού της προς κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµη 
και τις δαπάνες των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη 
για αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας ( Φ. Π. Α.). 
3. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ( απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται 
στην αρχική σύµβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από 
εφαρµογή νέων κανονισµών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί 
µετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή 
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σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής 
οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών 
προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των µελετών του έργου και υπό την  
προϋπόθεση να µην τροποποιείται το " βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή 
ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως 
προβλέπονται από την αρχική σύµβαση. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων 
δαπανών συντάσσεται Α. Π. Ε. που δεν µπορεί να συµπεριλάβει 
συµπληρωµατικές εργασίες, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω 
απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών  
ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί του προϋπολογισµού 
της υπηρεσίας, χωρίς το συνυπολογισµό των κονδυλίων αναθεώρησης και 
Φ. Π. Α., για έργα συνολικού προϋπολογισµού ίσου ή µεγαλύτερου του 
ορίου εφαρµογής της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, σύµφωνα µε την απόφαση 
∆17α/08/78/ ΦΝ 357/3.11.1995 ( ΦΕΚ 941 Β`) και δεκαπέντε τοις εκατό 
(15%) για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του ως άνω ορίου, σύµφωνα µε 
την απόφαση ∆17α/07/45/ ΦΝ 380/27.5.1996 ( ΦΕΚ 409 Β`) και µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται 
κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, 
ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύµφωνα µε το 
άρθρο 30 του παρόντος…….4,5……… 
  
 6. Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαµβάνονται και 
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές µονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιµές για τις 
εργασίες αυτές. Ο κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών γίνεται µε 
υποχρεωτική εφαρµογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων α`, β` και 
γ` ως εξής: 
α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συµβατικές τιµές για 
παρόµοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιµές καθορίζονται ανάλογα προς 
αυτές, 
β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόµοιες ή ανάλογες 
συµβατικές τιµές αλλά περιλαµβάνονται σε εγκεκριµένα ή συµβατικά 
αναλυτικά τιµολόγια ( αναλύσεις τιµών), οι τιµές καθορίζονται σύµφωνα 
µε τα τιµολόγια αυτά και 
γ) για εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στις προηγούµενες περιπτώσεις 
οι τιµές καθορίζονται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία κόστους. 
  
Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς 
υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα µέλη της 
επιτροπής περιλαµβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. 
Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό η επιτροπή 
συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, µη αποκλεισµένης της 
συµµετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταµένου της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση 
να διατάξει τη διενέργεια δοκιµαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και  
να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την 
παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της 
νέας εργασίας.  
Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισµό της τιµής της ίδιας 
εργασίας ή τµήµατος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή 
άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα ή από δοκιµαστικές εργασίες 
εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκµήριο για 
τον κανονισµό τιµών. Η περίπτωση γ` εφαρµόζεται µόνο για το µέρος της 
νέας τιµής που δεν µπορεί να κανονιστεί σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α` 
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ή β`. Στην " ανάλυση της τιµής" διαχωρίζονται τα τµήµατα που 
κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση γ` από τα τµήµατα που  
κανονίζονται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α` ή β`. Για εργασίες που 
είναι παρεµφερείς προς συµβατικές ή ήδη καθορισµένες νέες, οι τιµές 
κατά τα παραπάνω συντάσσονται µόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον 
στοιχεία κόστους. 
 Ο κανονισµός νέων τιµών γίνεται µε τις βασικές τιµές ιδίως των 
ηµεροµισθίων, υλικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων του χρόνου 
δηµοπράτησης του έργου ή του τυχόν άλλου ισχύοντος για την εργολαβία 
χρόνου εκκίνησης της αναθεώρησης. Οι προκύπτουσες από πρόσφατα 
στοιχεία κόστους τιµές ανάγονται στο χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης 
µε αντίστροφη εφαρµογή του σχετικού τύπου της αναθεώρησης. 
Οι τιµές που κανονίζονται σύµφωνα µε την περίπτωση β` υπόκεινται στη 
σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, ρητή ή τεκµαρτή. Η ρητή ή τεκµαρτή 
έκπτωση εφαρµόζεται και στην περίπτωση α`, αν η έκπτωση δεν 
περιλαµβάνεται στην όµοια ή ανάλογη εργασία, καθώς και στο µέρος της 
τιµής της περίπτωσης γ` που κανονίζεται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α` 
ή β`. Οι τιµές ιδίως των υλικών των µηχανικών εξοπλισµών, των 
συσκευών, που δεν περιλαµβάνονται στις βασικές τιµές, υπόκεινται στη 
σχετική έκπτωση της δηµοπρασίας, αν αποδεδειγµένα τα είδη αυτά 
υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένα στο εµπόριο. 
Στα συστήµατα προσφοράς των άρθρων 8,10 και 11 του παρόντος ορίζεται  
υποχρεωτικά στη διακήρυξη τεκµαρτή έκπτωση και για τον προσδιορισµό 
της λαµβάνεται υπόψη, µεταξύ των άλλων, η φύση του έργου, οι 
ιδιαιτερότητες και δυσκολίες των εργασιών και κάθε άλλο στοιχείο που 
προσιδιάζει στο συγκεκριµένο έργο….7……….. 
8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού 
Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή 
µε επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο 
ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύµφωνα µε το άρθρο 44 
του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή όπως και στην περίπτωση που ο 
ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να 
υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα 
πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται από την προϊσταµένη αρχή, στην 
οποία διαβιβάζονται µαζί µε την τυχόν ένσταση του αναδόχου, την 
αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο 
κανονισµού των τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί 
ένσταση διατυπώνεται και η γνώµη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο 
περιεχόµενο της ένστασης αυτής. Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις 
σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατα του για επίλυση 
της τυχόν διαφοράς.  
  

 Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει µε σαφήνεια η 
διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση  που προκύψει ανάγκη για την 
εκτέλεση συµπληρωµατικών εργασιών, η οποία εκτός των άλλων προϋποθέτει  
την  έγγραφη εντολή από τη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία προς τον ανάδοχο 
και την υπογραφή συµβάσεως µεταξύ αυτού και του κυρίου του έργου.   
Στη προκειµένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το περιεχόµενο της µε αριθµ 
πρωτοκ. 49745/929/28-6-2012 εισήγησης της ∆ιευθύνουσας το έργο 
υπηρεσίας προς την Οικονοµική Επιτροπή, αλλά και από τα όσα αναφέρονται 
στην ένσταση του αναδόχου, για την εκτέλεση των επίµαχων εργασιών  δεν εδόθη 
έγγραφη εντολή εκ µέρους της διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας προς τον 
ανάδοχο και ούτε βεβαίως υπεγράφη σύµβαση µεταξύ αυτού και του κυρίου του 
έργου.  
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Εποµένως, λόγω µη τηρήσεως της νοµίµου διαδικασίας για την εκτέλεση και κατ 
επέκταση τη διαπίστωση των εργασιών αυτών η ένσταση της αναδόχου εταιρίας 
θα πρέπει κατά τη γνώµη µας να κριθεί αβάσιµη και ως τέτοια να απορριφθεί 
στο σύνολο της.           
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Β. Ως προς την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής 

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω απόρριψης από 05-06-2012 ένστασης της εταιρείας 
«ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. 
Θεσπρωτίας της ΕΟ Πρέβεζας-Παραµυθιάς», κατά του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου 
προσωρινής παραλαβής των εργασιών, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω έργου, όπως συντάχθηκε από 
την αρµόδια Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. 
......................................................................................................................................................  
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. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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