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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/09-08-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός 
Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

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

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά 
την εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και 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. 70665/2699/07-08-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε το µέλος της Επιτροπής κ. 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. 
70665/2699/07-08-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
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ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

 

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 31-07-2012 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  457.900,00 € µε Φ.Π.Α. 

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 01-08-2012 επαναληπτικής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  515.550,00 € µε Φ.Π.Α., όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει των 
διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποµάκρυνση όµβριων από το κύτταρο του χυτά 1ης ∆.Ε. (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας 
Ηπείρου» , προϋπολογισµού € 20.000,00 € µε ΦΠΑ.  

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Κόµβου Κουτσελιού», αναδόχου Στέφανου Ζιάκα Π.Μ. 
Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-09-2012. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συµπραττόντων 
γραφείων µελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 21-01-2013. 

6. Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του 
Χρήστου Κώτση, σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρµογών του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας (αριθµ. 19/780/12-07-2012 απόφαση της Ο.Ε.). 

7. Έγκριση σύναψης σύµβασης µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Α.Ε.», για τη σύνδεση συστήµατος ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2012. 

8. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

9. Έγκριση µετακίνησης του κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπάλληλου της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για 
τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών τροφίµων 
στην Τουρκία» που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

10. Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τον καθαρισµό Εθνικής και Επαρχιακών οδών της 
Περιφέρειας Ηπείρου, από θάµνους και κλαδιά δένδρων-χόρτα κλπ, προς αποφυγή 
ατυχηµάτων λόγω κακής ορατότητας, λόγω κάλυψης των πινακίδων σήµανσης και των 
στηθαίων, προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ. 

11. Έγκριση δαπάνης ποσού € 2.430,00 για την κάλυψη των µεταφορών, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Λουτροθεραπείας ηλικιωµένων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που θα 
πραγµατοποιηθούν στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης από 08 έως 18-09-2012 και στο Λουτράκι  
Αριδαίας από 01 µέχρι 10 Οκτωβρίου 2012.  
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12. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και εργασιών συντήρησης 
– επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

13. Έγκριση άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) 
έφεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της αριθµ. 239/20-10-2011 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και ανάθεση της δικαστικής 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της ανωτέρω 
έφεσης. 

14. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 24-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου 
στην περιοχή Ιµαρέτ», προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ. 

15. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 24-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης κοίτης 
Αράχθου κατάντι γέφυρας», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ. 

16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
τεχνικών στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Ελάτης και Πηγών του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», αναδόχου 
Γιάννας Γαλάνη. 

17. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για τον καθαρισµό λεκάνης φράγµατος 
Καλαµά στην θέση Ράγιο ∆ήµου Φιλιατών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσαν µε 
ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 59806/2572/04-07-2012 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθµ. 20/827/17-07-2012 
απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

18. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων σίτισης εξήντα (60) πυροσβεστών, κατά την 
κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Παλαµπά Θεσπρωτίας από την 28-07 έως την 31-07-
2012. 

19. Έγκριση του από 24-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «Συντήρηση - διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – 
όρια ∆.∆. Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναγκαίες 
επισκευαστικές παρεµβάσεις στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 7.292,05 µε ΦΠΑ 

21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες 
εργασίες στο επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

22. Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών 
για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική 
µελέτη έργων ανάσχεσης βροχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα - Αγιά της 5ης επαρχιακής 
οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 (χωρίς Φ.Π.Α.). 

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

24. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

25. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

26. Έγκριση εκτός έδρας µετακίνησης των υπαλλήλων της Π. Ε. Πρέβεζας: α) Φρίξου Νάση 
και β) Αθανασίου Κιτσαντά  για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» 
που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Πέµπτη 5/7/2012 και έγκριση 
της σχετικής δαπάνης. 
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27. Απόφαση επί της από 03-08-2012 ένστασης της εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού 598.400,00 € µε Φ.Π.Α. και έγκριση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας.  

28. Έγκριση δαπάνης πληρωµής µισθοδοσίας σε εκτέλεση της αριθµ. 2621/2012 απόφασης 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

29. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση µε το ∆ήµο Ζαγορίου 
εγκαινίων µνηµείου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.  

Σηµειώνεται ότι µε εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, δεν συζητήθηκε και δεν λήφθηκε 
απόφαση για το 10ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση ανάθεσης εργασιών για τον 
καθαρισµό Εθνικής και Επαρχιακών οδών της Περιφέρειας Ηπείρου, από θάµνους και κλαδιά 
δένδρων-χόρτα κλπ, προς αποφυγή ατυχηµάτων λόγω κακής ορατότητας, λόγω κάλυψης των 
πινακίδων σήµανσης και των στηθαίων, προϋπολογισµού δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ». 

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

1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισµών για την προµήθεια και µεταφορά αλατιού για τις 
ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2012-2013. 

2. Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών 
στο Βρυσοχώρι του ∆ήµου Ζαγορίου, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι 
αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 63077/2743/13-07-2012 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθµ. 22/847/31-07-2012 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο ∆.∆. 
Βίτσας ∆ήµου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος – Ηλίας 
Νικόλαος», µέχρι την 30-10-2012. 

4. Έγκριση δαπάνης για την αγορά βιβλίων για τις ανάγκες των ∆/νσεων Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

5. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, τελετής υποδοχής Ολυµπιονικών και 
έγκριση σχετικών δαπανών. 

6. Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης δηµόσιου διαγωνισµού ανοιχτής διαδικασίας και 
έγκριση των συµβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης και 
αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», µε 
προϋπολογισµό  € 80.391,88 µε ΦΠΑ. 

7. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 31-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών και 
διευθέτηση κοίτης  χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 31-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση διατοµής 
κεντρικής διώρυγας Αράχθου», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Έγκριση δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (χορτοκοπτικά – 
χορτοκοπτικής λέµβου) σύµφωνα µε την αριθµ. 2738/08-08-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης, τον καθαρισµό 
της αποστραγγιστικής τάφρου Τ1 ανάντι του αντλιοστασίου Βίγλας. 
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10. Έγκριση του Πρακτικού Νο 2/08-08-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) 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 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού.  

11. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονοµίας 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ηλία Μάνη και Παναγιώτας Λώλη, στο Γκουανιάνο (Guagnano) της 
Επαρχίας Πούλια (Regione Puglia) της Περιφέρειας Λέτσε της Ιταλίας, από 16-08-2012 
έως 18-08-2012 για τη συµµετοχή τους στο Εναρκτήριο Συνέδριο (Opening Conference) 
του έργου «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» (Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products) µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

12. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
68194/2929/30-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την κοπή κλαδιών, 
χόρτων και δένδρων προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του επαρχιακού και εθνικού 
οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
68198/2930/30-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την αλλαγή του ρου 
του ποταµού Σαραντάπορου, επειδή υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του Εθνικού οδικού 
δικτύου. 

14. Έγκριση συνδιοργάνωσης Συνεδρίου από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

15. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», προϋπολογισµού   € 
235.000,00 µε ΦΠΑ. 

16. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
70293/3045/06-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την άρση 
καταπτώσεων βράχων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό δίκτυο των περιοχών Χριστοί, 
Μπάρος και Ματσούκι. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και η απόφαση της προηγούµενης, από 31-07-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  457.900,00 € µε Φ.Π.Α.  

 

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. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. έργου 
2012ΣΕ07580037) συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., στην οποία 
περιλαµβάνεται και το υποέργο: «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
Περιφέρειας Ηπείρου» προϋπολογισµού  457.900,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 16/653/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 50278/4921/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
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σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε  την αρ. 48133/4765/30-05-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., 
συµβατικά τεύχη του έργου (τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – 
Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 120093/06-06-2012 
έγγραφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το οποίο διατυπώνεται η 
σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου και τη διαδικασία 
σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68693/6759/01-08-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68945/2665/01-08-2012 
στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα το από 26-07-
2012 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, µετά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, και αφού διαπίστωσε 
τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών αυτών – µετά τη λήψη των σχετικών βεβαιώσεων 
από τις Αρχές που τις εξέδωσαν – αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, και ανέδειξε προσωρινό µειοδότη του έργου την 
εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», µε ποσοστό 
έκπτωσης 8 %. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/897/09-08-2012) 

− Την έγκριση του από 26-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 17-07-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 457.900,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 
373255, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε 
η Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η 
οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 342.494,31 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 8 % και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΡΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (8%) είναι συµφέρουσα και καµία ένσταση 
δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας.   

............................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 01-08-2012 επαναληπτικής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  515.550,00 € µε Φ.Π.Α., όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει 
των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 16/655/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ



-9- 
 

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

8. Την αριθ. 20/832/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε 
το Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-07-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, η οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς κα ορίσθηκε η 1η Αυγούστου 2012, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της 
ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της εγκεκριµένης 
διακήρυξης. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 69711/6850/03-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 69736/2676/03-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
από 01-08-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη 
διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και 
εισηγείται την έγκρισή του και τη δηµοπράτηση του έργου, την 24η Αυγούστου 2012, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10.00΄ π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), µε µέριµνα της ∆ΤΕ/ΠΗ. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/898/09-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 01-08-2012 δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 
515.550,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου», που 
εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255, η οποία απέβη άγονος, 
δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, 

− Ορίζει την 24η Αυγούστου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει της εγκεκριµένης διακήρυξης. 

.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
4. Κατέρης Ιωάννης 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα 
(09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 
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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση 
όµβριων από το κύτταρο του χυτά 1ης ∆.Ε. (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» , 
προϋπολογισµού € 20.000,00 € µε ΦΠΑ.    

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», του Π.∆. 186/96 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 68661/6758/01-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
68864/2656/01-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία η Υπηρεσία 
λαµβάνοντας υπόψη: «1. Το γεγονός ότι κατά την παρελθούσα χειµερινή περίοδο λόγω των πολύ 
έντονων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων στην περιοχή του ΧΥΤΑ , δηµιουργήθηκε µια κρίσιµη 
κατάσταση στο σύστηµα διαχείρισης των στραγγισµάτων ,λόγω της υπερβολικής ποσότητας 
στραγγισµάτων και οµβρίων . 2. Το γεγονός ότι για την µείωση  της ποσότητας των 
βροχοστραγγιδίων απαιτείται   η συλλογή των οµβρίων  πριν την επαφή τους µε τα απορρίµµατα, µε 
την κατασκευή δικτύου συλλογής των οµβρίων στον 1ο αναβαθµό. 3. Την  συνταχθείσα από την 
∆/νουσα Υπηρεσία  µελέτη συλλογής και  αποµάκρυνσης των οµβρίων του έργου προϋπολογισµού 
20.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 4. Το γεγονός ότι το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο 
να ολοκληρωθεί εντός της καλοκαιρινής περιόδου και πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων, 
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εποµένως υπάρχει έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη. 5. Το γεγονός ότι  το έργο  το έργο θα 
εκτελεστεί εντός ενός ευαίσθητου έργου που βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας , και 
δεδοµένου ότι η κατασκευή θα απαιτήσει εργασίες οι οποίες θα γίνουν επί των στρώσεων 
στεγάνωσης του ΧΥΤΑ, µε αποτέλεσµα να απαιτούνται εξειδικευµένοι χειρισµοί» εισηγείται: «1. Την 
έγκριση των συντασσοµένων τευχών (άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4071/11-04-2012). 2. Την  έγκριση απ΄ 
ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΟΥ 
ΧΥΤΑ 1ης ∆.Ε (Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισµού 
20.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. η χρηµατοδότηση του οποίου θα γίνει από την 
ΣΑΕΠ030 στην εργοληπτική επιχείρηση µε αριθµ ΜΕΕΠ 22314 και επωνυµία «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» µε έκπτωση 2% σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 3669/2008 (Α116) 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Νόµου 4053/2012 και το άρθρο 164 του Ν. 3852/2010 
όπως ισχύει σήµερα µε το άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4071/11-4-2012 και  της ανωτέρω αριθµ. 7 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/899/09-08-2012) 

− Εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «Αποµάκρυνση όµβριων 
από το κύτταρο του χυτά 1ης ∆.Ε. (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 
20.000,00 € µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Η. και  

επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, λαµβάνοντας υπόψη: α) το γεγονός ότι 
κατά την παρελθούσα χειµερινή περίοδο λόγω των πολύ έντονων βροχοπτώσεων και 
χιονοπτώσεων στην περιοχή του ΧΥΤΑ, δηµιουργήθηκε µια κρίσιµη κατάσταση στο σύστηµα 
διαχείρισης των στραγγισµάτων, λόγω της υπερβολικής ποσότητας στραγγισµάτων και οµβρίων, β)  
το γεγονός ότι για την µείωση  της ποσότητας των βροχοστραγγιδίων απαιτείται  η συλλογή των 
οµβρίων πριν την επαφή τους µε τα απορρίµµατα, µε την κατασκευή δικτύου συλλογής των 
οµβρίων στον 1ο αναβαθµό γ) το γεγονός ότι το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο να ολοκληρωθεί 
εντός της καλοκαιρινής περιόδου και πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων, εποµένως υπάρχει 
έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη και δ) το γεγονός ότι το έργο το έργο θα εκτελεστεί εντός ενός 
ευαίσθητου έργου που βρίσκεται ήδη σε φάση δοκιµαστικής λειτουργίας και δεδοµένου ότι η 
κατασκευή θα απαιτήσει εργασίες οι οποίες θα γίνουν επί των στρώσεων στεγάνωσης του ΧΥΤΑ, 
µε αποτέλεσµα να απαιτούνται εξειδικευµένοι χειρισµοί 

− Εγκρίνει, λόγω του κατεπείγοντος για τους ανωτέρω αναφερόµενους λόγους, την απευθείας 
ανάθεση του ανωτέρω έργου και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» µε έκπτωση 2%  δηλαδή ποσό € 15.934,96 χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε 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, του άρθρου 6 παρ.7 
του Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών. 

............................................................................................................................................................ 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Κόµβου Κουτσελιού», αναδόχου Στέφανου Ζιάκα 
Π.Μ. 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. 62659/6110/01-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69200/2667/02-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε συνηµµένη την αριθµ. πρωτ. 62659/6110/12-07-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω 
ανάγκης σύνταξης  Α.Π.Ε µε τις τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά την σύνταξη µελέτης 
κυκλοφοριακής ρύθµισης του ανωτέρω κόµβου. Η Υπηρεσία θεωρεί βάσιµους τους 
λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του και εισηγείται  την χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας  του έργου µέχρι 30-9-2012 µε αναθεώρηση. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/900/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Κόµβου Κουτσελιού» αναδόχου εταιρείας «Στέφανου Ζιάκα 
Π.Μ. Ε.∆.Ε.», µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου 
συµπραττόντων γραφείων µελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 21-01-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού 
προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την  
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια 
πτυχίων. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 64989/6268/30-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68283/2626/31-07-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 19-07-2012 αίτηση του αναδόχου της µελέτης 
του θέµατος, και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση της 
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µελέτης, δεδοµένου ότι έχει εγκριθεί η τοπογραφική µελέτη και έχουν εκπονηθεί και 
υποβληθεί, αλλά εκκρεµούν οι εγκρίσεις της γεωλογικής µελέτης, της γεωτεχνικής µελέτης 
και της υδραυλικής µελέτης, οι οποίες θα εγκριθούν µετά την έγκριση της περιβαλλοντικής 
µελέτης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 23/901/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συµπραττόντων 
γραφείων µελετών: «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», µέχρι την 21-01-2013. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 

Ανάκληση της έγκρισης διενέργειας πρακτικής άσκησης στην Π.Ε. Ιωαννίνων, του 
Χρήστου Κώτση, σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρµογών του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας (αριθµ. 19/780/12-07-2012 απόφαση της Ο.Ε.). 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.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. 19/780/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρακτικής άσκησης, σε Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, του Χρήστου Κώτση του Γεωργίου, σπουδαστή του 
Τµήµατος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ  ∆υτικής 
Μακεδονίας, για το χρονικό διάστηµα από 15-07-2012 έως 14-01-2013. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 64175/4963/03-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 69960/2680/06-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζεται συνηµµένα  η από  17–7 – 2012  υπεύθυνη  δήλωση  του  ΚΩΤΣΗ Χρήστου, 
σπουδαστή ΤΕΙ  ∆υτ.  Μακεδονίας, από την  οποία προκύπτει ότι ο εν  λόγω  σπουδαστής 
δεν  επιθυµεί  να  πραγµατοποιήσει την πρακτική του άσκηση σε υπηρεσία της  
Περιφέρειας Ηπείρου για λόγους προσωπικούς – οικογενειακούς. 
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8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/902/09-08-2012) 

Ανακαλεί την έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων, του 
Χρήστου Κώτση, σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρµογών του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, για το χρονικό διάστηµα από 15-07-2012 έως 14-
01-2013 (αριθµ. 19/780/12-07-2012 απόφαση της Ο.Ε.), βάσει της από 17-07-2012 
υπεύθυνης  δήλωσής του, από την οποία προκύπτει ότι δεν  επιθυµεί  να  πραγµατοποιήσει 
την πρακτική του άσκηση σε Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για λόγους προσωπικούς – 
οικογενειακούς. 
................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 σύναψης σύµβασης µε την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Α.Ε.», για τη σύνδεση συστήµατος ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 68443/10304/31-07-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69001/2666/01-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση σύναψης σύµβασης µε την 
εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.», που αφορά τη σύνδεση 
συστήµατος ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η Υπηρεσία, µε ποσό συνδροµής που 
ανέρχεται σε 154,58 € (πλέον Φ.Π.Α.) ετησίως. Στην εισήγηση, επισυνάπτεται και 
φωτοτυπία του προσχεδίου του ιδιωτικού συµφωνητικού. 

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

(απόφαση 23/903/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), και της 
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.», για τη σύνδεση συστήµατος 
ασφαλείας του κτιρίου που στεγάζεται η ∆/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για το έτος 2012, µε ποσό συνδροµής που ανέρχεται σε € 154,58 πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι € 190,13 µε ΦΠΑ και σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄ αυτή. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871, του προϋπολογισµού του έτους 2012 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 δαπάνης για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 7756/01-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68698/2628/01-08-2012 
στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
συνολικού ποσού € 50,00 για την προµήθεια κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/904/09-08-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 50,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
1214 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για την 
προµήθεια εκατό (100) φιαλιδίων αιµοληψίας µε αντιπηκτικό για την αιµοληψία ιπποειδών για 
τον ιό του ∆υτικού Νείλου, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 µετακίνησης του κτηνιάτρου Φίλιππα Ανδρέου, υπάλληλου της ∆/νσης 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, 
για τη συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών 
τροφίµων στην Τουρκία» που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 7870/03-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 69654/2674/03-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών δαπανών του Φίλιππα Ανδρέου, 
κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του σε σεµινάριο µε θέµα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών τροφίµων στην 
Τουρκία» που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και θα 
πραγµατοποιηθεί στις 7 Αυγούστου 2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της αριθµ. πρωτ. 7870/03-08-2012 εισήγησης 
της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 31-07-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/905/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Φίλιππα Ανδρέου, κτηνιάτρου της ∆/νσης Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, στις 7 Αυγούστου 2012, για τη συµµετοχή του σε 
σεµινάριο µε θέµα «Εξαγωγές ζώντων ζώων και ζωικών τροφίµων στην Τουρκία» που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και τη δαπάνη ποσού 
260,00 € για τη µετακίνησή του σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 292, ΚΑΕ 5329 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 δαπάνης ποσού € 2.430,00 για την κάλυψη των µεταφορών, στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Λουτροθεραπείας ηλικιωµένων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που θα 
πραγµατοποιηθούν στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης από 08 έως 18-09-2012 και στο 
Λουτράκι  Αριδαίας από 01 µέχρι 10 Οκτωβρίου 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 Τµήµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2462/06-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 70445/2686/07-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση, αριθ. πρωτ. Π1γ/οικ. 
62950/21-06-2012 και Γ.Π. ∆27/14766/178/23-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα πραγµατοποιηθούν προγράµµατα Λουτροθεραπείας για 
ηλικιωµένους του Νοµού µας ως εξής: Α) από 08 έως 18-09-2012 στο Λαγκαδά 
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Θεσσαλονίκης και Β) από 01 µέχρι 10 Οκτωβρίου 2012 στο Λουτράκι Αριδαίας. Η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 2.430,00 €  που απαιτείται για τη µετάβαση και 
επιστροφή των ηλικιωµένων, όπως προκύπτει από την οικονοµική προσφορά του 
πρακτορείου Koni Travel (Ζιάβρας Κωνσταντίνος). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/906/09-08-2012) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 2.430,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 
ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων), για την κάλυψη της µεταφοράς ηλικιωµένων (µετάβαση και επιστροφή) µε το 
πρακτορείο Koni Travel (Ζιάβρας Κωνσταντίνος), στα πλαίσια των Προγραµµάτων 
Λουτροθεραπείας ηλικιωµένων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που θα πραγµατοποιηθούν στο 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης από 8 έως 18-09-2012  και στο Λουτράκι Αριδαίας από 1 µέχρι 10 
Οκτωβρίου 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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών 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. 
70160/3044/06-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70579/2692/07-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και την επισκευή για τα µηχανήµατα και οχήµατα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχηµα. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθήνα 
και κ. 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 οµόφωνα 
(απόφαση 23/907/09-08-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και 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 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 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 5193 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 
ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ-
ΜΠΟΥΚΑΛΑ 2.850,00 3.505,50 

2 5211 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 400,00 492,00 

3 5192 ΓΚΡΕIΝΤΕΡ 
ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ-
ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

2.489,00 3.061,47 

4 5202 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ-
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΤΙΜ-ΚΟΥΒΑ 

1.250,00 1.537,50 

5 5202 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 260,00 319,80 

6 5186 ΤΣΑΠΑ 
ΦΛΑΝΤΖΕΣ-ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ-
ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ 

1.500,00 1.845,00 

7 5166 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ 150,00 184,50 

8 5464 ∆ΙΑΓΡΑΜ/ΚΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 500,00 615,00 

9 9106 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗ 900,00 1.107,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 10.299,00 12.667,77 

.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 άσκησης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) 
έφεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της αριθµ. 239/20-10-2011 
απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και ανάθεση της δικαστικής 
εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κατάθεση και συζήτηση της 
ανωτέρω έφεσης.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 63618/416/25-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 66768/2556-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, 
λόγω ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και µέχρι την 
πλήρωση της εν λόγω θέσης, να οριστεί η ∆ικηγόρος Άρτας κ. Ευριδίκη Συγίζη 
πληρεξούσιος ∆ικηγόρος της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας) 
προκειµένου να ασκήσει το ένδικο µέσο της έφεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων, κατά της αριθµ. 239/20-10-2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων και η οποία αφορά αγωγή των Γιανούλα Βασιλείου του Γεωργίου κλπ καθώς και 
σε κάθε µετ’ αναβολήν δικάσιµο και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια απαιτηθεί για 
τον χειρισµό της παραπάνω υποθέσεως. Σηµειώνεται επίσης ότι η ∆ικηγόρος κ. Συγίζη 
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έχει χειριστεί την εν λόγω υπόθεση και στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, έχει άριστη γνώση του 
θέµατος και διαθέτει την κατάρτιση που απαιτείται για την αντιµετώπισή του. 

7. Την µε αριθµ. πρωτ. 69630/491/03-08-2012 γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, κ. ∆ηµητρίου Στάθη που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένη µε 
αρ. πρωτ. 69659/2675/03-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σχετικά µε το 
θέµα της άσκησης του ενδίκου µέσου της έφεσης του θέµατος, στην οποία, για τους 
λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, γνωµοδοτεί ότι πρέπει να ασκηθεί το ένδικο 
µέσο της έφεσης κατά της αριθµ. 239/20-10-2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 
Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/908/09-08-2012) 

Α. Εγκρίνει την άσκηση και κατάθεση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας) έφεσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, κατά της αριθµ. 239/20-
10-2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (Τµήµα Α’ Τριµελές, Μεταβατική 
έδρα Άρτας), επί της από 29-12-2006 αγωγής των Γιανούλα Βασιλείου του Γεωργίου κλπ 
(σύνολο 45), κατά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας (ήδη Π.Ε. Άρτας),  

για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 69630/491/03-08-2012 
γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου, κ. ∆ηµητρίου Στάθη 
σύµφωνα µε την οποία:  

 «…. Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ασκηθεί το ένδικο µέσο της έφεσης κατά της ως 
άνω απόφασης είναι οι παρακάτω :  

    Η εν λόγω απόφαση οδηγήθηκε στο συµπέρασµα αυτό κατ’ εσφαλµένη εφαρµογή και 
ερµηνεία του Συντάγµατος, των διατάξεων της ΕΣ∆Α και του πρόσθετου πρωτοκόλλου 
αυτής, του άρθρου 13 του Ν. 2738/1999, του Ν. 3016/2002, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθεισών ΚΥΑ, του άρθρου 24 του Ν. 3205/2003 και των άρθρων 8 παρ.4 του Ν. 
2470/1997 και 6 παρ.1 του Ν. 3554/2007 και των κατ’ εξουσιοδότησή τους, εκδοθεισών 
αποφάσεων του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και άλλων διατάξεων και κατά πληµµελή εκτίµηση 
και αξιολόγηση του εν γένει προσαχθέντος ενώπιον της αποδεικτικού υλικού, και δέχτηκε 
ότι το µηνιαίο επίδοµα εξοµάλυνσης του άρθρου 14 του Ν. 3016/2002, των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών ΚΥΑ, κατ’ εφαρµογή της αρχής της ισότητας, θα πρέπει να 
χορηγηθεί και στους ενάγοντες υπαλλήλους, καθώς κρίνει και πως η διάταξη του άρθρου 4 
της ΚΥΑ/2/47883002/16-9-2002, κείται εκτός της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 14 Ν. 
3016/2002 και ως εκ τούτου τυγχάνει ανεφάρµοστη κατά το µέρος αυτό. 
 Επειδή όµως µε τη χορήγηση της ειδικής παροχής του άρθρου 14 του ν. 3016/2002 σε 
διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, επιδιώχθηκε η εξοµάλυνση 
των µισθολογικών διαφορών υπέρ των χαµηλόµισθων υπαλλήλων. Η επέκταση δε της 
χορήγησης της εν λόγω ειδικής παροχής σε διάφορες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων µε 
βάση τη συνδροµή ειδικότερων προϋποθέσεων, δεν της έχει προσδώσει το χαρακτήρα 
γενικής προσαύξησης αποδοχών, όπως αβασίµως υποστήριξαν οι ενάγοντες, ώστε να 
δικαιολογεί τη χορήγησή της σε όλους ανεξαίρετα τους δηµοσίους υπαλλήλους και συνεπώς 
και στους εν λόγω υπαλλήλους της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.  
 Επειδή Χορηγούνταν στους υπαλλήλους/ ενάγοντες και άλλες πρόσθετες µισθολογικές 
παροχές υπερβαίνουσες το ποσό των 176 ευρώ µηνιαίως, λόγω της καταβολής των οποίων 
εκπίπτει ο δικαιολογητικός λόγος της χορήγησης της επίµαχης παροχής σε αυτούς.  
 Επειδή " ο χρόνος παραγραφής των κατά του νοµικού προσώπου αξιώσεων των υπαλλήλων 
τούτου, που συνδέονται µε αυτό µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από 
καθυστερούµενες αποδοχές ή άλλες πάσης φύσεως απολαβές ή αποζηµιώσεις αυτών, έστω 
και αν βασίζονται σε παρανοµία των οργάνων του ∆ηµοσίου ή στις περί  αδικαιολόγητου 
πλουτισµού διατάξεις είναι δύο ετών ". Η παραγραφή δε αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της 
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γενέσεώς τους και όχι από το τέλος του οικονοµικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η 
αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής".  

Εποµένως, σε κάθε περίπτωση, για το διάστηµα πέραν της διετίας έχει παραγραφεί η 
αξίωση των αντιδίκων ενώ η εν λόγω απόφαση εσφαλµένως εφαρµόζοντας την κείµενη 
νοµοθεσία κρίνει διαφορετικά και δέχεται πενταετή παραγραφή. 

Για τους λόγους αυτούς και  λαµβανοµένου υπόψη ότι: 

 Οι εναγόµενες υπηρεσίες ( ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆, και ΟΤΑ) έχουν καθήκον και υποχρέωση να 
υποστηρίζουν µε κάθε νόµιµο µέσο τα συµφέροντα τους ασκώντας, όπως οφείλουν, µέχρι 
εξαντλήσεως τα ένδικα µέσα. Επίσης έχουν υποχρέωση να παρίστανται στις δίκες για την 
προάσπιση µε κάθε νόµιµο µέσο, των συµφερόντων που εκπροσωπούν και δεν θα 
παραιτούνται των παραπέρα ενδίκων µέσων,  απεναντίας θα τα εξαντλούν, οπότε µόνο και 
εφόσον οι αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις είναι καταψηφιστικές, υποχρεούνται να 
καταβάλλουν τα επιδικασθέντα ποσά. 

θα πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της υπ’ αριθ. 239/2012 απόφασης του Τριµελούς 
διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, ζητώντας δε την εξαφάνισή της …...». 

Β. Αναθέτει στην ∆ικηγόρο Άρτας κ. Ευριδίκη Συγίζη, τη δικαστική εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου 
Ιωαννίνων για την κατάθεση της ως άνω έφεσης κατά της αριθµ. 239/20-10-2011απόφασης 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, και την παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής στην 
οριζόµενη δικάσιµο και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, ώστε να καταθέτει έγγραφα, 
υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας),  

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

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, 
όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση πίνακα αµοιβών.   
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 24-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης 
Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ», προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 18/763/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, , και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2289/02-07-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1937/06-06-
2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2642/01-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68896/2663/01-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 31-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 24-07-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 47.002,41 €, µε απρόβλεπτα 54.052,77 € και συνολική 
δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 66.500,00 € και δεδοµένου ότι κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/909/09-08-2012) 

− Την έγκριση του από 31-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 24-07-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση κοίτης Αράχθου στην περιοχή Ιµαρέτ», 
προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πέντε επί τοις 
εκατό (5,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
47.002,41 €, µε απρόβλεπτα 54.052,77 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
66.500,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου 
και η προσφορά του µειοδότη (5,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν 
υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, 
από 31-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 24-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης 
κοίτης Αράχθου κατάντι γέφυρας», προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 18/734/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2193/25-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2134/20-06-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2645/01-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68913/2664/01-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 31-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 24-07-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και 
προσέφερε έκπτωση οκτώ επί τοις εκατό (8,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς 
απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 130.047,06 €, µε απρόβλεπτα 149.554,12 € και 
συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 184.000,00 € και δεδοµένου ότι κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/910/09-08-2012) 

− Την έγκριση του από 31-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 24-07-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Έργα αποκατάστασης κοίτης Αράχθου κατάντι γέφυρας», 
προϋπολογισµού € 200.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση οκτώ επί τοις 
εκατό (8,00%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
130.047,06 €, µε απρόβλεπτα 149.554,12 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
184.000,00 €  και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (8,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 31-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
τεχνικών στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Ελάτης και Πηγών του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», αναδόχου 
Γιάννας Γαλάνη. 
 
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. 2677/02-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69315/2668/02-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
Προγράµµατος ΚΑΠ 2011, µε προϋπολογισµό € 50.000,00 µε ΦΠΑ. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. 
συνολικής δαπάνης 48.500,00 € µε το ΦΠΑ, όσο και η συµβατική δαπάνη, συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του  Ν.3669/08 και περιλαµβάνει την ανάλωση 
των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της 
προµέτρησης της µελέτης ή την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από απαιτήσεις της 
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κατασκευής, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού, καθώς και 
τη χρήση των επί έλασσον  δαπανών µέσα στα ποσοτικά όρια του 20% για τις δαπάνες 
οµάδων εργασιών και 10% για το σύνολο της συµβατικής δαπάνης. Η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, σύµφωνα και µε τη συνηµµένη στην εισήγηση, 
οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, 
που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό 4ο/02-07-2012 (Θέµα 4ο). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/911/09-08-2012) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
τεχνικών στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Ελάτης και Πηγών του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», αναδόχου Γιάννας 
Γαλάνη, συνολικής δαπάνης 48.500,00 € µε το 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 ή την κάλυψη δαπανών 
που προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής, χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου 
και της µορφής αυτού, καθώς και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών µέσα στα ποσοτικά 
όρια του 20% για τις δαπάνες οµάδων εργασιών και 10% για το σύνολο της συµβατικής 
δαπάνης.  
Για την έγκριση του ως άνω 1ου Α.Π.Ε. γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, στο 4ο/02-07-2012 (Θέµα 4ο) Πρακτικό 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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για τον καθαρισµό λεκάνης 
φράγµατος Καλαµά στην θέση Ράγιο ∆ήµου Φιλιατών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 
59806/2572/04-07-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της 
αριθµ. 20/827/17-07-2012 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ηπείρου.        

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 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.   
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8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την αριθµ. 20/827/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, 
στον Ανδρέα Γόγολο, της εκτέλεσης εργασιών από 04-07-2012, για τον καθαρισµό 
λεκάνης φράγµατος Καλαµά στην θέση «Ράγιο» ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 59806/2572/04-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον 
απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό για τέτοιου είδους εργασίες (Περιστρεφόµενη τσάπα µε 
σφυρί, γερανό), που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
68938/2963/31-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69604/2673/03-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για 
την πληρωµή στον δικαιούχο, εργασιών από 04-07-2012, για τον καθαρισµό λεκάνης 
φράγµατος Καλαµά στην θέση «Ράγιο» ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας σύµφωνα µε 
τη συνηµµένη αναλυτική κατάσταση ωρών εργασίας σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ.071 ΚΑΕ 9776.000.031 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/912/09-08-2012) 

Εγκρίνει την κάτωθι συνολική δαπάνη, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 ΚΑΕ 
9776.000.031 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), για την 
πληρωµή εργασιών για τον καθαρισµό λεκάνης φράγµατος Καλαµά στην θέση «Ράγιο» ∆ήµου 
Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, που εκτέλεσε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο κάτωθι 
δικαιούχος, από 04-07-2012, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν 
διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό για τέτοιου είδους εργασίες (Περιστρεφόµενη 
τσάπα µε σφυρί, γερανό), που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες, σύµφωνα µε την αριθµ. 
59806/2572/04-07-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθ. 
20/827/17-07-2012 απόφασης ανάθεσης εργασιών της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου, ήτοι: 

− Συνολική δαπάνη € 4.920,00 µε ΦΠΑ (µε αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 
4.600,00) στον Ανδρέα Γόγολο, ο οποίος εκτέλεσε εργασίες για τον καθαρισµό λεκάνης 
φράγµατος Καλαµά στην θέση «Ράγιο» ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το αριθµ. ΜΕ 
51124 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (50 ώρες εργασίας Χ € 80,00 ανά ώρα εργασίας = 4.000,00 
πλέον ΦΠΑ 23%), για το διάστηµα από 04-07-2012 έως 09-07-2012. 
................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
4. Κατέρης Ιωάννης 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 

      7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων σίτισης εξήντα (60) πυροσβεστών, κατά 
την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Παλαµπά Θεσπρωτίας από την 28-07 έως την 31-
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. 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
69898/3016/03-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 69882/2678/03-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού € 
350,00 για την σίτιση εξήντα (60) πυροσβεστών, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους 
για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον Παλαµπά Θεσπρωτίας  την από 
την 28-07 έως την 31-07-2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/913/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 350,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 1699 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την σίτιση (νερό, σάντουιτς, αναψυκτικά κλπ) εξήντα (60) πυροσβεστών, οι 
οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
στον Παλαµπά Θεσπρωτίας από την 28-07 έως την 31-07-2012. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 του από 24-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «Συντήρηση - διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – 
όρια ∆.∆. Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», 
προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατάστασης του δικτύου 
Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντήρηση - 
διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια ∆. ∆. Παππαδατών της οδού 
Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 13/505/11-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 37423/1700/27-04-2012 εισήγηση της 
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Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και 
θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της 
διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθµ. 19/793/12-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 03-07-
2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο η διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, εγκρίθηκε η επαναδηµοπράτηση 
του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και ορίσθηκε η 24η Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 68593/3220/01-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 68707/2630/01-08-2012 
στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 24-07-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Ε.∆.Ε. Λαµπρούση Μαρία που είναι ο απόλυτος 
µειοδότης και προσέφερε έκπτωση δέκα επί τοις εκατό (10,00%) και προσφερόµενο ποσό 
27.811,05 € µε Φ.Π.Α. το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/914/09-08-2012) 

− Την έγκριση του από 24-07-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, 
µε τίτλο «Συντήρηση - διαγράµµιση τµήµατος διασταύρωσης προς Ζερβό – όρια ∆. ∆. 
Παππαδατών της οδού Θεσπρωτικού – Παππαδατών – Μελιανών», προϋπολογισµού € 
30.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η Ε.∆.Ε. Λαµπρούση Μαρία µε έκπτωση δέκα επί τοις εκατό (10,00%) στις τιµές 
του τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 27.811,05 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Ε.∆.Ε. Λαµπρούση Μαρία, 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 
(10,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναγκαίες 
επισκευαστικές παρεµβάσεις στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 7.292,05 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 69851/1453/03-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 69867/2677/03-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την 
οποία αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση 
για απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, στο ποσό των 7.000,00€, που θα 
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βαρύνει Πιστώσεις από ίδιους πόρους του Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του 
Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»). 
Στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:  

« … 1. Με την µε αριθµό 10/357/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας του έργου 
«Κατεπείγουσες εργασίες - επισκευές στους φωταγωγούς του κτιρίου της  Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού 15.000 και ανατέθηκε στον Ανάδοχο «Λιάνος 
Αναστάσιος και Σια ΕΕ»  

2. Το έργο είναι ενταγµένο  στο Πρόγραµµα ΚΑΠ Π. Ε. Θεσπρωτίας  

3. Μεταξύ του κ. Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και του Αναδόχου κ. Λιάνου Αναστασίου, 
Εµπειροτέχνη, Ε∆Ε υπεγράφη το µε αριθµό πρωτ. 42127/761/14- 05- 2012 Εργολαβικό 
Συµφωνητικό, συνολικής δαπάνης 14.400,00, εκ των οποίων ποσό 11.707,32 € αντιστοιχεί 
σε εργασίες και ποσό 2.692,68 σε  ΦΠΑ, µετά την έκπτωση 4%, που δόθηκε από τον 
Ανάδοχο.  

4. Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε ότι, λόγω παλαιότητας του κτιρίου, υπάρχει 
άµεση ανάγκη για εκτέλεση εργασιών συντήρησης του κτιρίου κάθε είδους και σε πάρα 
πολλά σηµεία, π.χ. καθαιρέσεις σαθρών και επικίνδυνων επιχρισµάτων,  χρωµατισµός των 
επιφανειών του αιθρίου σε επιφάνεια περίπου 430 m2, καθαρισµός από πολλά άχρηστα 
παλαιά και ογκώδη αντικείµενα  και διάφορα άλλα «µερεµέτια», που κρίνεται απαραίτητο να 
γίνουν τώρα που έχουν τοποθετηθεί ικριώµατα από τον Ανάδοχο για την πρώτη εργολαβία. 
5. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού συντάχθηκε από την Υπηρεσία µας η 
µελέτη του έργου «Αναγκαίες επισκευαστικές παρεµβάσεις στο κτίριο της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού 7.292,05€, η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 
69854/1454/03- 08 -2012 Απόφαση του ∆/ντή Τ. Ε.Π .Ε. Θεσπρωτίας.  

6. Επειδή οι εργασίες αυτές • δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη σύµβαση κατασκευής του 
έργου «Κατεπείγουσες εργασίες - επισκευές  στους φωταγωγούς του κτιρίου της  
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» • είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση και 
την προστασία των εργασιών της πρώτης σύµβασης και προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων 
περιστάσεων • δεν µπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση • αποτελούν το 
48,61% της αξίας της πρώτης σύµβασης και δεν υπερβαίνουν το 50% αυτής. 

 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 3 εδάφιο ε 
του Ν. 3669/08 και να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου: «Αναγκαίες επισκευαστικές 
παρεµβάσεις στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» στον Ανάδοχο Λιάνος 
Αναστάσιος και Σια ΕΕ, µε την έκπτωση της πρώτης εργολαβίας (4%), ήτοι στο ποσό των 
7.000,00€ (µε ΦΠΑ), µετά την σύµφωνη γνώµη και του Αναδόχου της πρώτης σύµβασης. 
…...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/915/09-08-2012) 

Εγκρίνει, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. πρωτ. 69851/1453/03-08-
2012 εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (ανωτέρω υπό στ. 
6), και βάσει της µελέτης που συντάχθηκε από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 69854/1454/03-08-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, την απευθείας 
ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αναγκαίες επισκευαστικές 
παρεµβάσεις στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
7.292,05 µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει πιστώσεις από ίδιους πόρους του προϋπολογισµού της  
Π.Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 («Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς 
κατονοµαζοµένων»), και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην εταιρεία µε την επωνυµία «Λιάνος Αναστάσιος και Σια Ε.Ε.», 
ανάδοχο του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες – επισκευές στους φωταγωγούς του κτιρίου της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας» (αριθµ. 10/357/06-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ



-45- 
 

Επιτροπής), µε την έκπτωση της πρώτης εργολαβίας (4%), ήτοι για ποσό € 7.000,00 µε ΦΠΑ, 
µετά και τη σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε 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, του άρθρου 6 παρ.7 του 
Ν.4071/2012 καθώς και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών. 
................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες 
εργασίες στο επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισµού € 15.000,00 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 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70274/1463/06-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 70281/2684/06-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « … Στο επαρχιακό δίκτυο της Περιφερειακή ενότητας Θεσπρωτίας , 
υπάρχει άµεση ανάγκη για εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε διάφορα σηµεία. Οι εργασίες 
περιλαµβάνουν εξυγιάνσεις σε καθιζήσεις , επισκευή σε επενδεδυµένες τάφρους και  
κατασκευή µικρών τοιχείων αντιστήριξης . ( Τα σηµεία των επεµβάσεων αναφέρονται στην 
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Τεχνική Περιγραφή). Ο προϋπολογισµός αυτών των εργασιών σύµφωνα µε την µελέτη που 
επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € ( χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 
23%) . Το έργο χρηµατοδοτείται από τους ΚΑΠ της   Π. Ε. Θεσπρωτίας. Επειδή οι εργασίες 
αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για να αρθούν σοβαροί  επικείµενοι κίνδυνοι για τους 
διερχόµενους και θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για διενέργεια 
δηµοπρασίας ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 
3 εδάφιο δ του Ν. 3669/08 και ο Ν.4053/12 και να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου:   ¨ 
Επείγουσες εργασίες στο επαρχιακό δίκτυο ¨   ποσού 15.000,00 €  στην εταιρεία ¨Ο∆ΟΚΑΤ 
¨ που δραστηριοποιείται στην περιοχή όπου υπάρχουν τα προβλήµατα µε άλλες 
αντίστοιχες εργολαβίες  ( π.χ. Συντήρηση στο Επαρχιακό δίκτυο Μουργκάνας ) και  µε την 
προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης. …. .». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/916/09-08-2012) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Θεσπρωτίας Πρέβεζας έτους 2012 µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες στο 
επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, βάσει της µελέτης που 
συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, ποσού € 15.000,00 (χωρίς 
το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%) και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 70232/1462/06-08-2012 
απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.», 
και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
και µε την προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε 
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, του άρθρου άρθρου 6 παρ.7 του Ν.4071/2012 καθώς και της 
αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών,  

επειδή η εκτέλεση του έργου κρίνεται άµεση και επείγουσα, δεδοµένου ότι στο επαρχιακό 
δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, υπάρχει άµεση ανάγκη για εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης σε διάφορα σηµεία, που περιλαµβάνουν εξυγιάνσεις σε καθιζήσεις, 
επισκευή σε επενδεδυµένες τάφρους και κατασκευή µικρών τοιχίων αντιστήριξης (όπως 
αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή που συντάχθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας), 
εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για να αρθούν σοβαροί επικείµενοι κίνδυνοι 
για τα διερχόµενα οχήµατα, µε δεδοµένη την αυξηµένη κυκλοφορία κατά τη θερινή περίοδο, 
γεγονός που δεν δίνει χρονικά περιθώρια για διενέργεια δηµοπρασίας. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

     7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 των όρων της προκήρυξης διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών 
τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Γεωτεχνική – 
εδαφοτεχνική µελέτη έργων ανάσχεσης βροχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα - Αγιά της 
5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 (χωρίς 
Φ.Π.Α.). 
 
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. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, 
και την όµοια αριθµ. 8/38/25-07-2012 απόφαση, περί έγκρισης της Τροποποίησης του 
Προγράµµατος. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 70436/3295/07-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70499/2688/07-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλονται συνηµµένα η Πρόσκληση εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος και τα λοιπά συµβατικά τεύχη της µελέτης του θέµατος και εισηγείται για 
την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης και την έγκριση των συµβατικών τευχών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/917/09-08-2012) 

Καταρτίζει την προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 
της Π.Ε. Πρέβεζας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Γεωτεχνική – εδαφοτεχνική µελέτη έργων 
ανάσχεσης βροχοπτώσεων τµήµατος Ανθούσα - Αγιά της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. 
Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 58.978,95 (χωρίς Φ.Π.Α.), µε εφαρµογή της 
διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 70436/3295/07-08-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος 
Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό Αντικείµενο, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής) τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.   
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 70533/3307/07-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 70549/2690/07-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών 
συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθήνα 
και κ. 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 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ



-51- 
 

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 οµόφωνα 
(απόφαση 23/918/09-08-2012) 

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

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ 
– ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ 

1 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ 50999 Επισκευή ηλεκτρικού συστήµατος 123,00 0861 

530,99 1321 2 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ 50999 

Επισκευή χορτοκοπτικής 
κεφαλής 369,00 0861 

123,00 1321 3 
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΥ 7008 Επισκευή ηλεκτρικού συστήµατος 

61,50 0861 
123,00 1321, 4 

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ 50934 Γενικό SERVIS 
123,00 0861 

5 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΚΥ 7359 Επισκευή συστήµατος ψύξεως 184,50 0861 

6 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ 103927 Επισκευή ερπυστριών 246,00 0861 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.883,99  

.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών 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. 70521/2617/07-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
70542/2689/07-08-2012 στον φάκελο 12/2012 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. 

 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ



-53- 
 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/919/09-08-2012) 

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 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1231 
Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας 

6.000,00 450,04 
∆απάνη για προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας 

072.1699 
Λοιπές Προµήθειες 

Υλικών 
10.000,00 165,00 

∆απάνης για προµήθεια 
σφραγίδων για τη ∆/νση 
Αγροτικής Οικ. & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πρέβεζας & προµήθεια 
σκληρού δίσκου για επισκευή Η/Υ 
της Π.Ε. 

072.1729 
Προµήθεια κάθε είδους 
µηχανικού και λοιπού 

εξοπλισµού 
5.000,00 35,00 

∆απάνης για αντικατάσταση 
µπαταρίας του συστήµατος 
συναγερµού της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 21.000,00 650,04  

.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα 
(09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 
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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεως και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1085/03-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70493/2687/07-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και λοιπών εκδηλώσεων, καθώς και των σχετικών δαπανών, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στις εισηγήσεις. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/920/09-08-2012) 
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Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δράσεων και λοιπών 
εκδηλώσεων σε συνεργασία µε Φορείς, καθώς και τις σχετικές δαπάνες, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
κατωτέρω, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2012, Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 
9779 (έργο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012») ως εξής:  

A. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, µε την  υποστήριξη του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Ωρωπού «το Ζάλογγο», διήµερων εκδηλώσεων αφιερωµένων στο αµπέλι και το 
κρασί, προϊόν που παράγεται στην περιοχή, που θα πραγµατοποιηθούν στις 09 και 10 Αυγούστου 
2012 και περιλαµβάνουν, την πρώτη µέρα ηµερίδα για το αµπέλι και το κρασί στην οποία επιστήµονες 
και ειδικοί θα ενηµερώσουν και θα συµβουλεύσουν τους παραγωγούς σχετικά µε το προϊόν αυτό, ενώ 
τη δεύτερη θα πραγµατοποιηθεί η Γιορτή Κρασιού, µια γιορτή που πραγµατοποιείται ανελλιπώς τα 
τελευταία χρόνια και κατακλύζεται από πλήθος κόσµου. Η συγκεκριµένη εκδήλωση έχει ως σκοπό να 
στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής προβάλλοντας ένα τοπικό προϊόν και προκαλώντας το 
ενδιαφέρον του κοινού (ντόπιων και ξένων) και να προσφέρει ψυχαγωγία στους παρευρισκόµενους µε 
γνήσια λαϊκή παραδοσιακή  µουσική. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.900,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για ηχητική κάλυψη και τις δύο ηµέρες, διαµονή και διατροφή 
οµιλητών και συντελεστών ηµερίδας, παράθεση δείπνου και αγορά αναλώσιµων για εκτυπώσεις. 

Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας παραδοσιακής βραδιάς µε 
δηµοτική ορχήστρα, που θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Αυγούστου 2012, µε την επιµέλεια της 
Αδελφότητας Ανωγειατών Φιλιππιάδας. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην πλατεία του Ανωγείου, µε είσοδο και χορό ελεύθερα. Η 
συµµετοχή του κόσµου αναµένεται να είναι µεγάλη καθώς θα ανταµωθούν οι απανταχού ανωγειάτες µε 
αφορµή την εκδήλωση.  

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε σαν γενικό φαινόµενο την αναβίωση ηµερησίων πανηγυριών ως 
πολιτιστικό στοιχείο, όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης π.χ Βουλγαρία - 
Ιταλία - Ισπανία. Αυτό συντελείται όχι µόνο για λόγους ψυχαγώγησης των συµµετασχόντων στις 
εκδηλώσεις αυτές, αλλά κυρίως διότι οι οργανωτές τους διαβλέπουν σε κάτι µονιµότερο και υψηλότερο, 
στη διαφύλαξη της τοπικής παράδοσης και τη µεταλαµπάδευσή της στη νέα γενιά, ώστε να βρει 
ερείσµατα, ενόψει της επιχειρούµενης παγκοσµιοποίησης η οποία ισοπεδώνει έθνη και λαούς που δεν 
έχουν ιστορική µνήµη. Ο δηµοτικός χορός είναι βαθιά ριζωµένος στην ψυχή του ελληνικού λαού. Η 
προβολή του συντελεί στη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και απευθύνεται σε όλες τις 
γενιές που είναι γαλουχηµένες µε αυτόν (ευρείας απήχησης). Ο περισσότερος κόσµος, από τον έφηβο 
µέχρι τον παππού και τη γιαγιά, γνωρίζει και χορεύει παραδοσιακούς χορούς σε διάφορες εκδηλώσεις 
της καθηµερινής του. Επίσης συντελεί στην διατήρηση ,διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς  η οποία µε γοργούς ρυθµούς χάνει την ταυτότητα της. 

Οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, την ψυχαγωγία των 
κατοίκων αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών που αυτήν την περίοδο βρίσκονται στην περιοχή. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 800,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη των 
δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την κατασκευή στεγάστρου, 
ενώ η Αδελφότητα θα αναλάβει τη διαµόρφωση του χώρου (καθαρισµός, αποµάκρυνση σκουπιδιών) 
και τη διάθεση των υλικών, του προσωπικού και των µέσων που είναι απαραίτητα για τη διοργάνωση 
της εκδήλωσης και την ορχήστρα. 

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Πάργας 
της εκδήλωσης «τα Κανάρια» η οποία είναι ελεύθερη για το κοινό, και θα πραγµατοποιηθεί στις 15 
Αυγούστου 2012 στο λιµάνι της Πάργας. 

Τα Κανάρια γίνονται στην Πάργα κάθε χρόνο το 15Αυγουστο και έχουν διπλό χαρακτήρα θρησκευτικό 
και ιστορικό Το βράδυ ανήµερα της Παναγιάς πλήθος κόσµου συγκεντρώνεται στον χώρο του λιµανιού 
για να παρακολουθήσει τη "βαρκαρόλα". Η "βαρκαρόλα" αναπαριστά την επιστροφή των Παργινών και 
των Ιερών Κειµηλίων τους στην Πατρίδα. Η ξενιτιά των Παργινών ξεκίνησε το 1817, µε αφορµή την 
πώληση της Πάργας από τους Άγγλους στον Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Σχεδόν ένα αιώνα µετά οι 
Παργινοί επέστρεψαν στη ελεύθερη πια από τους Οθωµανούς Πάργα και το γεγονός αυτό 
αναπαρίσταται στη βαρκαρόλα  ∆ύο σειρές βάρκες από το κάστρο και τις Παυλούκες, στολισµένες 
φαντασµαγορικά µε ενετικά φανάρια, κινούνται προς το λιµάνι όπου και τους γίνεται υποδοχή µε 
πλήθος πυροτεχνηµάτων και βεγγαλικών. Αµέσως µετά η γιορτή κλείνει µε ζωντανή µουσική και χορό 
από παραδοσιακό συγκρότηµα. 
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Την ηµέρα της εκδήλωσης συγκεντρώνονται στην Πάργα πλήθος κόσµου. Η συγκεκριµένη εκδήλωση 
στηρίζεται σε ένα ιστορικό γεγονός και αποτελεί παράδοση για την Πάργα. Προάγει την ιστορική µνήµη, 
συντελεί στη διατήρηση της παράδοσης και της ιστορικής συνέχειας της περιοχής και ψυχαγωγεί το 
κοινό µε ένα φαντασµαγορικό θέαµα που συνδυάζει µουσική, χορό και εφέ.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 4.000 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την κάλυψη της µουσικής εκδήλωσης. 

∆. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,  µε την επιµέλεια του Συλλόγου 
Σαρακατσαναίων Ν. Πρέβεζας, του 5ου ανταµώµατος των Σαρακατσαναίων στα χειµαδιά που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 17 και 18 Αυγούστου 2012 στη Σαρακατσάνικη στάνη στα Φλάµπουρα 
Πρέβεζας. Πρόκειται για αναπαράσταση παραδοσιακών σαρακατσάνικων εθίµων σε ένα χώρο που έχει 
κατασκευαστεί σαν τις παραδοσιακές κατοικίες των Σαρακατσάνων µε τη µορφή υπαίθριου 
λαογραφικού µουσείου. Θα ακολουθήσει γλέντι µε παραδοσιακή ορχήστρα µε Σαρακατσάνους 
ερµηνευτές και χορευτικά συγκροτήµατα από άλλους σαρακατσάνικους συλλόγους. Η προσέλευση του 
κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη διότι οι συγκεκριµένη οµάδα (Σαρακατσάνοι) έχει έντονη 
παρουσία στο Νοµό. Επιπλέον θα προσελκύσει τουρίστες ξένους και έλληνες που βρίσκονται αυτή την 
περίοδο στην περιοχή. 

Η εκδήλωση έχει σκοπό : Α) την ανάδειξη της πλούσιας µουσικοχορευτικής κληρονοµιάς της Ελλάδας 
δίνοντας έµφαση στην αυθεντική εκτέλεση των τραγουδιών και των χορών και την απόδοση τους σε 
αναλλοίωτη µορφή καθώς συµµετέχουν µουσικοί που υπηρετούν τη γνήσια µουσική παράδοση. Β) 
στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µιας κοινωνικής  οµάδας  µε έντονη παρουσία στο Νοµό 
Πρέβεζας - αναπαράγοντας ένα κοµµάτι της και προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό  Γ) την τουριστική 
προβολή µέσω της µουσικής της παράδοσης που συντελούν στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη  
της περιοχής. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για ενοικίαση καθισµάτων για τις δύο ηµέρες. 

Ε. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τη ΛΓ Εφορία 
Αρχαιοτήτων και την Κινηµατογραφική Λέσχη Πρέβεζας, εκδήλωσης  που θα πραγµατοποιηθεί στην 
αρχαία Κασσώπη στις 31 Αυγούστου 2012 µε τη γνωστή ελληνίδα µουσικό, ερµηνεύτρια, συνθέτη και 
στιχουργό Μόνικα, ένα τα πιο ελπιδοφόρα ονόµατα της νεο-φολκ ελληνικής σκηνής.  

Σύµφωνα µε απόφαση του υπουργείου Πολιτισµού, κάποια µνηµεία ή αρχαιολογικοί χώροι, ή ιστορικοί 
τόποι παραχωρούνται για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις συµβατές µε το χαρακτήρα τους ως 
µνηµείων. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να διακρίνονται για την ποιότητα, την αισθητική και την 
καλλιτεχνική τους αξία. Στόχος είναι οι αρχαιολογικοί χώροι (κοµµάτι της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς) 
να ενταχθούν δηµιουργικά στη σύγχρονη πραγµατικότητα  και να παράγουν πολιτισµό φιλοξενώντας τη 
σύγχρονη πολιτιστική δηµιουργία.  Η εκδήλωση λόγω της καλλιτεχνικής της αξίας και του χώρου στον 
οποίο πραγµατοποιείται αναµένεται να είναι ευρείας απήχησης. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.300,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης και εκτυπώσεις. 
.............................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 εκτός έδρας µετακίνησης των υπαλλήλων της Π. Ε. Πρέβεζας: α) Φρίξου Νάση 
και β) Αθανασίου Κιτσαντά  για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού 
∆ιασυνοριακού Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» 
που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Πέµπτη 5/7/2012 και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. Την εισήγηση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακή Ενότητας Πρέβεζας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 70496/292/07-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70557/2691/07-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και των σχετικών 
δαπανών των υπαλλήλων της Π. Ε. Πρέβεζας: α) Φρίξου Νάση και β) Αθανασίου Κιτσαντά  
για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος 
INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» η οποία πραγµατοποιήθηκε 
στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την Πέµπτη 05-07-2012. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/921/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της Π. Ε. Πρέβεζας: α) Φρίξου Νάση και β) Αθανασίου 
Κιτσαντά για τη συµµετοχή τους στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, έργο «RE.HERB» η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας την 05-07-2012, καθώς και τη δαπάνη 
ποσού 105,88 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής τους σε βάρος των πιστώσεων του 
ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας). 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 

Απόφαση επί της από 03-08-2012 ένστασης της εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά 
του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση 
ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού 
598.400,00 € µε Φ.Π.Α. 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 αριθ. 115930/02-02-2012 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 της Πράξης «Αποκατάσταση 
Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας Ηπείρου» µε κωδικό ΟΠΣ:373255 (αριθ. εναρ. έργου 2012ΣΕ07580037) 
συνολικού προϋπολογισµού 2.933.850,00 € µε τον Φ.Π.Α., στην οποία περιλαµβάνεται και το 
υποέργο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού 598.400,00 € µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 16/657/08-06-2012 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 
Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 50289/4926/07-06-2012 
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εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα, µε την αρ. 48140/4768/30-05-2012 
απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Η., συµβατικά τεύχη του έργου (τεχνική περιγραφή – προϋπολογισµός 
– τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο οικονοµικής προσφοράς) και βάσει του µε αρ. πρωτ. 
120096/06-06-2012 έγγραφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, µε το 
οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου 
και τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία θα προκηρυχθεί. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70593/6947/07-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 70629/2696/07-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
αποστέλλονται συνηµµένα: το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου που 
αναφέρεται στο θέµα, η ένσταση της εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του ως άνω 
Πρακτικού και η γνωµοδοτική έκθεση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της ένστασης και 
εισηγείται τη λήψη απόφασης για την αποδοχή ή όχι της ένστασης και την έγκριση του 
πρακτικού. Ειδικότερα επισυνάπτονται: 

Α) το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, 
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, και αφού 
διαπίστωσε τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών αυτών – µετά τη λήψη των σχετικών 
βεβαιώσεων από τις Αρχές που τις εξέδωσαν – αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων είναι παραδεκτές, και ανέδειξε προσωρινό µειοδότη του έργου την 
εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 8,75%. 

Β) η από 03-08-2012 ένσταση της εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του ανωτέρω 
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε την οποία η ενιστάµενη ζητά να ακυρωθούν, ο 
προσωρινός µειοδότης «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», καθώς και οι υπόλοιποι δύο διαγωνιζόµενοι (Ν. 
ΚΑΣΣΑΒΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ), να γίνει δεκτή η προσφορά που υπέβαλε η ενιστάµενη 
και να ανακηρυχθεί «µειοδότης» του έργου, για τους κάτωθι λόγους όπως επί λέξει 
αναφέρονται στην ένσταση: 
 « …… Θέµα: «Ένσταση κατά του προσωρινού µειοδότη «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» και των 
άλλων 2 (δύο) διαγωνιζοµένων»  
Του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας 
Ηπείρου». 
 Στις 24/07/2012 διεξήχθη από την υπηρεσία σας η δηµοπράτηση του ως άνω έργου 
προϋπολογισµού 598.400,00 € (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 
 Σύµφωνα µε το πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού µε ηµεροµηνία 27/07/2012, 
στη δηµοπρασία συµµετείχαν 4 (τέσσερις) εργοληπτικές επιχειρήσεις, των οποίων οι 
προσφορές έγιναν όλων παραδεχτές και ότι προσωρινός µειοδότης αναδείχτηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.». 
 Κατά το άνοιγµα των προσφορών, στην οποία διαδικασία ήταν παρόντες όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι, και οι 3 (τρεις) εργοληπτικές επιχειρήσεις που συµµετείχαν στο 
διαγωνισµό – δηλαδή «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ», «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΩΣΤΑΣ» και 
«ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.» πλην της «Β. ΑΗ∆ΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», της οποία αποτελώ µέλος και 
την οποία εκπροσωπούσα στον διαγωνισµό, δεν είχαν ούτε τα απαιτούµενα 17 (δέκα επτά) 
µηχανόσηµα ή και δεν περιλαµβάνονταν αυτά στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς. 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 24 της διακήρυξης: Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς, Ο 
φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 
αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο 
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
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 24.1:Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα 
τα δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον 
(επίσης επί ποινή αποκλεισµού): 
 24.1.5: Τα απαιτούµενα 17 (δέκα επτά) µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο 
ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ’ ονόµατι του 
διαγωνιζόµενου). Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά. 
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
  Με την επιφύλαξη των νόµιµων δικαιωµάτων µου,  
 ΖΗΤΩ 
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση, να ανακληθεί η απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού, 
να ακυρωθούν οι εν λόγω 3 (τρεις) εργοληπτικές επιχειρήσεις, να γίνει δεκτή η προσφορά 
την οποία υπέβαλα, να ανακηρυχτώ «ανάδοχος» και να κληθώ για την υπογραφή της 
σχετικής συµβάσεως και την εκτέλεση του έργου. ……». 
………………………………………………………………………………………………………. 

Γ) η αριθµ. πρωτ. 69763/6854/07-08-2012 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της 
υπό κρίση ένστασης της εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε την οποία η Επιτροπή, για 
τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σ΄ αυτή, και επειδή η επιτροπή του διαγωνισµού, 
κάνοντας δεκτές όλες τις συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρείες, δεν παραβίασε το νόµο 
ούτε τους όρους της διακήρυξης, γνωµοδοτεί να απορριφθεί η ένσταση και να παραµείνει 
µειοδότης ο «ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/922/09-08-2012) 

Α. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 03-08-2012 ένσταση της εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού 598.400,00 € µε Φ.Π.Α. 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, του προσωρινού µειοδότη «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», και των υπόλοιπων δύο 
διαγωνιζόµενων (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ), επειδή δεν είχαν ούτε τα 
απαιτούµενα 17 µηχανόσηµα ή και δεν περιλαµβάνονταν αυτά στον κλειστό φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς και ζητά να γίνει δεκτή η προσφορά που υπέβαλε και να ανακηρυχθεί 
«ανάδοχος» του έργου. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 
αριθµ. πρωτ. 69763/6854/07-08-2012 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί της υπό 
κρίση ένστασης, στην οποία αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:  

«……  ΘΕΜΑ: Γνωµοδοτική έκθεση της επιτροπής διαγωνισµού  για την ανάδειξη αναδόχου  του 
έργου: « Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου » για την εκδίκαση 
ένστασης που υποβλήθηκε από την Εταιρεία Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , κατά του πρακτικού του 
διαγωνισµού που διεξήχθη την 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, και στον οποίο προσωρινός µειοδότης 
αναδείχθηκε η ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. , µε ποσοστό έκπτωσης 8,75%.       

Ο  Φρίξος Χρήστου, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε µε την από 
03-08-12 ένστασή του,  η οποία υποβλήθηκε  εµπρόθεσµα ( ανάρτηση πρακτικού 27-07-12, 
προθεσµία έως και  03-08-12 ) και κρίνεται εξεταστέα ζητεί ¨να αποκλειστεί από τον διαγωνισµό, οι 
τρείς εργοληπτικές επιχειρήσεις Ν. ΚΑΣΣΑΒΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε. διότι δεν 
είχαν τα απαιτούµενα 17 µηχανόσηµα ή και δεν περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο  της 
οικονοµικής προσφοράς. 
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Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή διαγωνισµού  συνήλθε την 07-08-2012  και αφού έλαβε υπόψη 
την διακήρυξη  του διαγωνισµού και την ισχύουσα νοµοθεσία έκανε επανέλεγχο των  
δικαιολογητικών και προσεκτική επανεξέταση  και διαπίστωσε τα παρακάτω : 

Το άρθρο 24 της διακήρυξης ορίζει ότι ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζοµένων 
περιλαµβάνει φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής 
προσφοράς. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει όλα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 23 και επιπλέον : « 5. Τα απαιτούµενα 17 ( δέκα επτά ) µηχανόσηµα του ΤΣΜΕ∆Ε …Μηχανόσηµα 
που περιλαµβάνονται στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς γίνονται αποδεκτά ». 

Από τις διατάξεις αυτές της διακήρυξης προκύπτει ότι τα µηχανόσηµα   περιλαµβάνονται στο 
φάκελο δικαιολογητικών, µαζί µε τα άλλα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 23 και 24, και 
όχι στον φάκελο οικονοµικής προσφοράς. Αν ωστόσο περιληφθούν στον τελευταίο, γίνονται 
αποδεκτά, χωρίς συνέπειες για τον διαγωνιζόµενο. 

Όπως προκύπτει από το πρακτικό του διαγωνισµού, τόσο ο προσωρινός µειοδότης ΕΛΛΙΓΜΟΣ 
ΑΕ, όσο και οι άλλες δύο συµµετέχουσες εταιρείες ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. 
ΚΩΣΤΑΣ, είχαν περιλάβει στον φάκελο δικαιολογητικών τα απαιτούµενα 17 µηχανόσηµα, ενώ η 
ενιστάµενη τα είχε περιλάβει στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 

Επειδή η επιτροπή του διαγωνισµού, κάνοντας δεκτές όλες τις συµµετέχουσες στο διαγωνισµό 
εταιρείες, δεν παραβίασε το νόµο ούτε τους όρους της διακήρυξης  

Έχουµε την γνώµη 

η ένσταση να απορριφθεί και να παραµείνει µειοδότης ο ΕΛΙΓΜΟΣ ΑΕ.  ………». 
 

Β. Ως προς την έγκριση του Πρακτικού 

Κατόπιν την κατά τα ανωτέρω απόρριψης της ένστασης της εταιρείας «Β. ΑΗ∆ΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
κατά του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου»,  

− Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε 
την 24-07-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, 
«Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού € 598.400,00 µε ΦΠΑ, της Πράξης «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφέρειας 
Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 373255, κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική 
επιχείρηση µε την επωνυµία «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.Ε.», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 8,75% και µε 
προσφερόµενο ποσό € 443.914,47 χωρίς Φ.Π.Α. και 

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΕΛΙΓΜΟΣ Α.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 (8,75%) είναι συµφέρουσα. 

................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Καττής Νικόλαος 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
4. Κατέρης Ιωάννης 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 δαπάνης πληρωµής µισθοδοσίας σε εκτέλεση της αριθµ. 2621/2012 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 

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 από 07-08-2012 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (συνηµµένη µε αρ. πρωτ. 70654/2698/07-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «……. Στις 
02/04/2012 περιήλθε στην Υπηρεσία µας η αριθµ. 2621/2012 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου να αποδεχθεί 
προσωρινά (µέχρι την 15/10/2012 ηµεροµηνία που θα διεξαχθεί η εκδίκαση των 
ασφαλιστικών µέτρων) τις υπηρεσίες της Αικατερίνης Σπυρίδωνος, η οποία εργαζόταν κατά 
το παρελθόν ως προσωπικό STAGE, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες αποδοχές. Στις 
03/04/2012 η ∆/νση ∆ιοίκησης/Τµήµα Προσωπικού προχώρησε στην ανάληψη υπηρεσίας 
της ανωτέρω. Για την άρση των αµφιβολιών ως προς το εργασιακό και ασφαλιστικό 
καθεστώς της Αικατερίνης Σπυρίδωνος, η Υπηρεσία µας συνέταξε το αριθµ. 
οικ.56023/4264/22-06-2012 έγγραφο το οποίο απέστειλε στην κα. Τατάγια Γ., δικηγόρο 
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που εκπροσώπησε την Περιφέρεια Ηπείρου στην εν λόγω υπόθεση και µε το οποίο 
ζητούσε διευκρινήσεις επί της δικαστικής απόφασης. Με το αριθµ. 70366/5313/07-08-2012 
έγγραφο περιήλθε η απάντηση της κας Τατάγια, σύµφωνα µε το οποίο η Αικατερίνη 
Σπυρίδων πρέπει να εργαστεί µε το ίδιο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς που 
απασχολούταν και ως προσωπικό STAGE. Εποµένως µε το συµφωνητικό συνεργασίας για 
τους υπαλλήλους STAGE κατηγορίας ∆Ε προβλέπεται µεικτή αποζηµίωση 25 € για κάθε 
ηµέρα και όχι πέρα των 22 ηµερών. Η προκαλούµενη λοιπόν δαπάνη έχει ως κατωτέρω 
(Επισυνάπτεται Πίνακας) Σύµφωνα µε όλα τα ανωτέρω εισηγούµαστε την έγκριση της 
δαπάνης πληρωµής µισθοδοσίας σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης της Αικατερίνης 
Σπυρίδωνος, για το έτος 2012 συνολικού ποσού 4.950,72 €, το οποίο επιµερίζεται στους 
ΚΑΕ 0892 ποσού 4.607,46€ και ΚΑΕ 0291 ποσού 343,26€. ……..». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/923/09-08-2012) 

Σε εκτέλεση της αριθµ. 2621/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η 
οποία υποχρεώνει την Περιφέρεια Ηπείρου να αποδεχθεί προσωρινά (µέχρι την 15-10-2012 
ηµεροµηνία που θα διεξαχθεί η εκδίκαση των ασφαλιστικών µέτρων), τις υπηρεσίες της 
Αικατερίνης Σπυρίδωνος, η οποία εργαζόταν κατά το παρελθόν ως προσωπικό STAGE, 
καταβάλλοντας σ’ αυτή τις αντίστοιχες αποδοχές, 

Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη πληρωµής µισθοδοσίας της Αικατερίνης Σπυρίδωνος, για το έτος 
2012 συνολικού ποσού € 4.950,72 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0892 για 
ποσό € 4.607,46 και ΚΑΕ 0291 για ποσό € 343,26 του προϋπολογισµού έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

     7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση µε το ∆ήµο Ζαγορίου 
εγκαινίων µνηµείου και έγκριση των αντίστοιχων δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70585/497/07-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 70653/2697/07-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου µε το ∆ήµο Ζαγορίου 
για τα εγκαίνια του µνηµείου «Καπετάν Αρκούδα», στις 09 Αυγούστου 2012, στο ∆ήµο 
Ζαγορίου. Πρόκειται για µια εκδήλωση που αποτελεί συνέχεια της κατασκευής του 
µνηµείου προς τιµή του Καπετάν Αρκούδα από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 
το 2010. Ο Καπετάν Αρκούδας έπεσε αγωνιζόµενος για την απελευθέρωση του Ζαγορίου 
από τον τουρκικό ζυγό, ο οποίος έλκυε την καταγωγή του από τη Σαµαρίνα και το 
Νοµαρχιακό Συµβούλιο πήρε απόφαση για την κατασκευή του εν λόγω µνηµείου. Η 
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Υπηρεσία, επίσης, εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 1.000,00€ για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/924/09-08-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση µε το ∆ήµο Ζαγορίου 
εκδηλώσεων για τα εγκαίνια του µνηµείου του «Καπετάν Μνηµείου», την 09-08-2012. 
Πρόκειται για µια εκδήλωση που αποτελεί συνέχεια της κατασκευής του µνηµείου προς 
τιµή του Καπετάν Αρκούδα από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων το 2010. 

Ο Καπετάν Αρκούδας έπεσε αγωνιζόµενος για την απελευθέρωση του Ζαγορίου από τον 
τουρκικό ζυγό, ο οποίος έλκυε την καταγωγή του από τη Σαµαρίνα και το Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο Ιωαννίνων πήρε απόφαση για την κατασκευή του εν λόγω µνηµείου. 

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει έµπρακτα 
το ενδιαφέρον της, αφενός µεν ήδη µε την ανέγερση του µνηµείου, για τη διάσωση της 
ιστορικής µας µνήµης και την οφειλόµενη απόδοση τιµών στους ήρωες που έπεσαν για 
την απελευθέρωση της πατρίδας µας και αφετέρου µε την τελετή των αποκαλυπτηρίων 
του µνηµείου, αποδίδεται ο ελάχιστος φόρος τιµής προς αυτούς τους ήρωες γιατί όποιος 
γνωρίζει την ιστορία του, µπορεί να πορευτεί µε ταυτότητα στο µέλλον. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής αυτής, για ηχητική εγκατάσταση, εκτύπωση έντυπου υλικού κ.α., 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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση διενέργειας διαγωνισµών για την προµήθεια και µεταφορά αλατιού για τις 
ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2012-2013. 
 
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 της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70775/3085/08-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70933/2701/08-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας διαγωνισµών 
προµήθειας και µεταφοράς αλατιού για το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Η δαπάνη για τη προµήθεια αλατιού ορίζεται  σε µεγίστη ποσότητα 2.000 τόνους 
ή σε ποσό των € 55.000,000 συν ΦΠΑ, ενώ για τη µεταφορά η δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των € 50.000,00 µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η ανάθεση θα γίνει µε την 
διενέργεια µειοδοτικών διαγωνισµών από το Τµήµα Προµηθειών. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/925/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου:  

Α) πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια αλατιού για τις ανάγκες 
αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2012-2013, µε µέγιστη ποσότητα 2.000 τόνους, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 55.000,00 πλέον ΦΠΑ και  

Β) πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά αλατιού για τις ανάγκες 
αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο  2012-2013, προϋπολογισµού δαπάνης € 50.000,00 πλέον 
ΦΠΑ. 

Οι δαπάνες για την προµήθεια και την µεταφορά αλατιού θα βαρύνουν τις πιστώσεις 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). 
......................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

      7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών 
ζωνών στο Βρυσοχώρι του ∆ήµου Ζαγορίου, που εκτέλεσαν µε ιδιωτικά µηχανήµατα οι 
αντίστοιχοι δικαιούχοι, βάσει της αριθµ. 63077/2743/13-07-2012 απόφασης της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και της αριθµ. 22/847/31-07-2012 απόφασης 
ανάθεσης έργου της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.        

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 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.   
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8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2011, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε. 

9. Την 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 
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. 

10. Την  αριθ. 22/847/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών στους ιδιοκτήτες και 
χειριστές Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρονται στην απόφαση, και µε µέριµνα του 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 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. 

11. Την εισήγηση της ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70987/3095/08-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71020/2710/08-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των δαπανών για την πληρωµή 
στους δικαιούχους, εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών καθώς και την 
αποκατάσταση της βατότητας λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Βρυσοχωρίου του ∆ήµου 
Ζαγορίου, σύµφωνα µε τις συνηµµένες αναλυτικές καταστάσεις ωρών εργασίας για το κάθε 
µηχάνηµα, καθώς και τις επισυναπτόµενες βεβαιώσεις από τον ∆ήµο, σχετικά µε τα 
µηχανήµατα που εργάσθηκαν στις περιοχές αρµοδιότητάς τους, τις ώρες εργασίας και τις 
ηµέρες απασχόλησης. 

12. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/926/09-08-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, του 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), για την 
πληρωµή εργασιών για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών καθώς και την αποκατάσταση της 
βατότητας στην περιοχή του Βρυσοχωρίου του ∆ήµου Ζαγορίου, που εκτέλεσαν σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι κάτωθι δικαιούχοι, µετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην 
περιοχή στις 05-07-2012, και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στην µηχανικό 
της εξοπλισµό το είδος του µηχανήµατος (D8 προωθητήρα) που ζήτησε η Πυροσβεστική 
Υπηρεσία και σύµφωνα µε την αριθµ. 63077/2743/13-07-2012 απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, περί έγκρισης µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. από τη 
∆/νση Πολιτικής Προστασίας και της αριθµ. 22/847/31-07-2012 απόφασης ανάθεσης έργου 
της Οικονοµικής Επιτροπής: 

1. Συνολική δαπάνη € 2.767,50 µε ΦΠΑ (ήτοι € 2.250,00 πλέον € 517,50 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 2.587,50) στη Βασιλική Ζήση, η οποία 
εκτέλεσε εργασίες για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών καθώς και την αποκατάσταση 
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της βατότητας λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Βρυσοχωρίου του ∆ήµου Ζαγορίου, µε 
το αριθµ. ΜΕ 95039 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (45 ώρες εργασίας x € 50,00 ανά ώρα 
εργασίας), για το διάστηµα από 05-07-2012 έως 08-07-2012. 

2. Συνολική δαπάνη € 4.920,00 µε ΦΠΑ (ήτοι € 4.000,00 πλέον € 920,00 ΦΠΑ, µε 
αναλογούντα φόρο 8% ήτοι πληρωτέο ποσό € 4.600,00) στον Χρήστο Μπαλτζώη, ο 
οποίος εκτέλεσε εργασίες για την δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών καθώς και την 
αποκατάσταση της βατότητας λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Βρυσοχωρίου του ∆ήµου 
Ζαγορίου, µε το αριθµ. ΜΕ 33766 ιδιωτικό µηχάνηµα έργου (80 ώρες εργασίας x € 50,00 
ανά ώρα εργασίας), για το διάστηµα από 05-07-2012 έως 11-07-2012. 

................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο 
∆.∆. Βίτσας ∆ήµου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος – 
Ηλίας Νικόλαος», µέχρι την 30-10-2012.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 70678/6954/08-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 70959/2703/08-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 07-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-10-2012. Η Υπηρεσία 
σηµειώνει ότι « …. Απαιτείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου, 
για το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας. Μέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί το 90% του 
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έργου.» και εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 
την 30-10-2012, για το κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/927/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο ∆.∆. Βίτσας 
∆ήµου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος – Ηλίας Νικόλαος» 
µέχρι την 30-10-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλη απαίτηση από τον ανάδοχο 
για την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.    
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

     7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 δαπάνης για την αγορά βιβλίων για τις ανάγκες των ∆/νσεων Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 70824/6969/08-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70929/2700/08-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την αγορά βιβλίων: 
«Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων µε νοµολογία κατ’ άρθρο» του κ. Β. Κωτσοβίνου, 
προκειµένου οι υπάλληλοι των ∆/νσεων Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, να ενηµερωθούν για τις αλλαγές που προέκυψαν στον Ν. 3669/2008, 
µετά τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ των Ν. 4070& 4072/2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/928/09-08-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 650,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1121 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) για 
την αγορά του βιβλίου «Κώδικας ∆ηµοσίων Έργων µε νοµολογία κατ’ άρθρο» του Β. 
Κωτσοβίνου, για τις ανάγκες των ∆/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, τελετής υποδοχής Ολυµπιονικών 
και έγκριση σχετικών δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70897/500/08-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 71019/2709/08-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης τελετής κατά την άφιξη των Ολυµπιονικών στην πόλη 
των Ιωαννίνων, που περιλαµβάνει υποδοχή στο αεροδρόµιο Ιωαννίνων και τέλεση 
εκδήλωσης υποδοχής στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, στις 07 Αυγούστου 2012. 
Πρόκειται για την  Ολυµπιονίκη στην κωπηλασία Αλεξάνδρα Τσιάβου η οποία πήρε το 
χάλκινο µετάλλιο, στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών, ενώ οι δύο Ολυµπιονίκες 
κωπηλάτες, Γιώργος Τζιάλλας και Γιάννης Τσίλης, διακρίθηκαν στον τελικό και  κατέλαβαν 
την τέταρτη θέση στην τετράκωπο ανδρών άνευ. Η Υπηρεσία, επίσης, εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00€ για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της αριθµ. πρωτ. 70897/500/08-08-2012 
εισήγησης του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 31-07-2012 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/929/09-08-2012) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, τελετής υποδοχής των Ηπειρωτών 
Ολυµπιονικών στα Ιωάννινα, που περιλαµβάνει υποδοχή στο αεροδρόµιο Ιωαννίνων και 
τέλεση εκδήλωσης υποδοχής στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, στις 07 Αυγούστου 2012. 

Η Ολυµπιονίκης στην κωπηλασία Αλεξάνδρα Τσιάβου πήρε το χάλκινο µετάλλιο, στο διπλό 
σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών, ενώ οι δύο Ολυµπιονίκες κωπηλάτες, Γιώργος Τζιάλλας και 
Γιάννης Τσίλης, διακρίθηκαν στον τελικό και  κατέλαβαν την τέταρτη θέση στην τετράκωπο 
ανδρών άνευ.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι διπλά υπερήφανη για τα άξια Ηπειρωτόπουλα, που µε αντίξοες 
συνθήκες και χωρίς οικονοµική στήριξη, κατάφεραν το αδύνατο, να χαρίσουν στην πατρίδα 
µας ένα µετάλλιο και µια επίζηλη θέση στο βάθρο των Ολυµπιακών Αγώνων, δείχνοντας 
µεγαλείο ψυχής και διδάσκοντας στους νέους µας ήθος. 

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
απόδοσης τιµής και τιµητικής διάκρισης στους Ηπειρώτες Ολυµπιονίκες και ταυτόχρονα  στην 
εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την πολιτιστική της 
δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω 
διοργάνωσης, για την αγορά τριών αναµνηστικών δώρων, αγορά ανθοδέσµεων, φωτογραφική 
κάλυψη εκδήλωσης κ.α., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845.  
.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης δηµόσιου διαγωνισµού ανοιχτής διαδικασίας 
και έγκριση των συµβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική µελέτη έργων αποστράγγισης 
και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», µε 
προϋπολογισµό  € 80.391,88 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. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, 
και τις όµοιες αριθµ. 6/30/06-06-2012 και 8/38/25-07-2012 αποφάσεις, περί έγκρισης της 
Τροποποίησης του Προγράµµατος. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 70815/3316/08-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70956/2702/08-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζονται συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης της 
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µελέτης του θέµατος και εισηγείται για την κατάρτιση των όρων της προκήρυξης και την 
έγκριση των συµβατικών τευχών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/930/09-08-2012) 

Καταρτίζει την προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 
της Π.Ε. Πρέβεζας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Αποτύπωση και γεωτεχνική - εδαφοτεχνική 
µελέτη έργων αποστράγγισης και αντιστήριξης εδαφών ανάντι της 7ης επαρχιακής οδού Π.Ε. 
Πρέβεζας», µε προϋπολογισµό  € 80.391,88 µε ΦΠΑ, µε εφαρµογή της διαδικασίας του 
άρθρου 7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 70815/3316/08-08-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικού 
Αντικειµένου, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς) τα οποία 
συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.   
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 31-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών και 
διευθέτηση κοίτης  χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 18/735/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
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επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2272/29-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2179/22-06-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του έργου βάσει της διακήρυξης, 
µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2736/08-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70962/2704/08-08-2012 
στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 07-08-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 31-07-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΜΥΡΗΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
πενήντα οκτώ επί τοις εκατό (58,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 14.767,96 €, µε απρόβλεπτα 16.983,16 € και συνολική δαπάνη µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 21.000,00 €. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/931/09-08-2012) 

− Την έγκριση του από 07-08-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 31-07-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Προστασία πρανών και διευθέτηση κοίτης  χειµάρρου Μπούση», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΣΜΥΡΗΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πενήντα οκτώ επί 
τοις εκατό (58,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
14.767,96 €, µε απρόβλεπτα 16.983,16 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
21.000,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΣΜΥΡΗΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (58,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 07-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 31-07-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση διατοµής 
κεντρικής διώρυγας Αράχθου», προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Αποκατάσταση διατοµής κεντρικής διώρυγας Αράχθου», προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 15/595/30-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. Π.Ε. Άρτας έτους 2012, µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
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επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 1797/22-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 1712/15-05-2012  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2737/08-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 70962/2704/08-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 07-08-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που 
διενεργήθηκε την 31-07-2012 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην εργοληπτική επιχείρηση 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 
πέντε επί τοις εκατό (5,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 16.772,60 €, µε απρόβλεπτα 19.288,50 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 23.750,00 €. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/932/09-08-2012) 

− Την έγκριση του από 07-08-2012 Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας 
που διενεργήθηκε την 31-07-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αποκατάσταση διατοµής κεντρικής διώρυγας Αράχθου», 
προϋπολογισµού € 25.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Ε∆Ε, που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πέντε επί 
τοις εκατό (5,00 %) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
16.772,60 €, µε απρόβλεπτα 19.288,50 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
23.750,00 €. και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (5,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το ως άνω, από 07-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του 
έργου. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 δαπάνης για τη µίσθωση µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, (χορτοκοπτικά – 
χορτοκοπτικής λέµβου) σύµφωνα µε την αριθµ. 2738/08-08-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης, τον 
καθαρισµό της αποστραγγιστικής τάφρου Τ1 ανάντι του αντλιοστασίου Βίγλας.    

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 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 εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για 
µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθµ. 12/462/27-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καθορίσθηκε η ανά ώρα αποζηµίωση ιδιωτικών µηχανηµάτων – 
οχηµάτων κλπ, για το έτος 2012, που θα απασχοληθούν για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων (χιονοπτώσεις, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ), 
στην Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/96, άρθρο 3 παρ. 2ε.  
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9. Την αριθ. 2738/08-8-2012  (Α∆Α Β4Γ67Λ9-Σ2Ν) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τ.Ε. 
Π.Ε. Άρτας χορτοκοπτικών µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, για τη παροχή έργου  από 09-
8-2012 και για όσο διάστηµα απαιτηθεί,  για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και 
την αποκατάσταση της οµαλής ροής της τάφρου και των στραγγισµάτων άρδευσης. 

10. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2740/08-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71017/2707/08-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την πληρωµή των ιδιωτικών 
µηχανηµάτων (χορτοκοπτικά – χορτοκοπτικής λέµβου) στον κ. Νικόλαο Καρατζογιάννη  µε 
ωριαία αποζηµίωση 50 Ευρώ / ώρα και µέχρι του ποσού των 3.700,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α. Στη τιµή περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους 
χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα συντήρησης των µηχανηµάτων 
καθώς και η προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη ως και η σήµανση ασφάλειας. Η 
συγκεκριµένη δαπάνη θα καλυφθεί από το αποθεµατικό των ΚΑΠ έτους 2012 της ΠΕ 
Άρτας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/933/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη για τη µίσθωση και πληρωµή των ιδιωτικών µηχανηµάτων έργου 
(χορτοκοπτικά – χορτοκοπτικής λέµβου) του Νικολάου Καρατζογιάννη, µε ωριαία αποζηµίωση 
50,00 € / ώρα και µέχρι του ποσού των 3.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α., για τη 
παροχή έργου από 09-8-2012 και για όσο διάστηµα απαιτηθεί, για την κοπή της ανεπιθύµητης 
βλάστησης και τον καθαρισµό της αποστραγγιστικής τάφρου Τ1 ανάντι του αντλιοστασίου 
Βίγλας, σύµφωνα µε τη σχετική αριθµ. 2738/08-8-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Άρτας για την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆/νσης Τ.Ε. Π.Ε. 
Άρτας χορτοκοπτικών µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης, για τη παροχή έργου από 09-8-2012 
και για όσο διάστηµα απαιτηθεί, για την κοπή της ανεπιθύµητης βλάστησης και την 
αποκατάσταση της οµαλής ροής της τάφρου και των στραγγισµάτων άρδευσης. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από το αποθεµατικό του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων έτους 2012 της Π.Ε. Άρτας, ενώ στην τιµή της ωριαίας αποζηµίωσης, 
περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για τους χειριστές, οδηγούς, εργάτες, τα καύσιµα και τα έξοδα 
συντήρησης των µηχανηµάτων καθώς και η προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη ως και η 
σήµανση ασφάλειας. 
.................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 του Πρακτικού Νο 2/08-08-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) 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 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, 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 ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ», συνολικού 
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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 αριθµ. 22/870/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο1/04-07-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
πρόχειρου διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, έγινε δεκτή η µοναδική 
προσφορά που κατατέθηκε, του ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Σωτήριου, η οποία διαπιστώθηκε ότι πληροί  
τους όρους της διακήρυξης, ο οποίος αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης 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 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 70971/2688/08-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71014/2706/08-08-2012 
στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το Πρακτικό Νο2/08-08-2012 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού, µε το οποίο η επιτροπή εισηγείται την τελική κατακύρωση του διαγωνισµού στον 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Σωτήριο-Ηγουµενίτσα µετά και από τον έλεγχο των κατατεθέντων  απαραίτητων 
δικαιολογητικών που αναφέρονται στην διακήρυξη 5/2012  µε ποσό 33.300,00 € µε 
ΦΠΑ(27.073,17). 

Στο ως άνω, Νο2/08-08-2012 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 2 
Της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής πρόχειρου µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την επιλογή 
συµβούλου τεχνικής υποστήριξης του έργου INNOVOIL (Εφαρµογή ενός καινοτόµου 
πτωτοκόλλου διασφάλισης της ποιότητας του αγνού παρθένου ελαιολάδου, στο Νοµό 
Θεσπρωτίας. 

Αριθ. ∆ιακήρυξης 5/2012 
Στην Ηγουµενίτσα σήµερα την 8  Αυγούστου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30   µµ 

συνεδρίασε στο Γραφείο 2 του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας η Επιτροπή, η 
οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 5/146/13.02.2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 
Παρόντα ήταν τα εξής  µέλη :  
1. Σοφίας Γεώργιος     Πρόεδρος   
2. Σοφούρης Περικλής    µέλος 
3. Πανταζής Αθανάσιος  µέλος 
Η  επιτροπή έχοντας υπόψη την α) αριθµ 22/870/31-7-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία ανακηρύχθηκε προσωρινός µειοδότης ο 
Γεωργούλης Σωτήριος β) το αριθµ 70182/2653/6-8-2012 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 
για την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον µειοδότη  για την τελική 
κατακύρωση του έργου  σ΄αυτόν,  συνεδρίασε για να  εξετάσει  τα δικαιολογητικά που κατέθεσε 
ο ανωτέρω µε το αριθµ.70971/2688/8-8-2012 έγγραφο και τα οποία αναφέρονται στην 
διακήρυξη 5/2012  παράγ. 3.2.3..Μετά την εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών η 
επιτροπή τα κάνει δεκτά καθώς είναι όλα νόµιµα και εισηγείται την τελική κατακύρωση του 
έργου που αναφέρεται στο θέµα στον Γεωργούλη Σωτήριο µε ποσό 33.300,00  µε ΦΠΑ 
(27.073,17) 
Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρών Πρακτικό   το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.    
                                                       ΟΜΟΦΩΝΑ 
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                          Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 
         Ο Πρόεδρος                                         Τα Μέλη 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 23/934/09-08-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 2/08-08-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) 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 σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο δικαιολογητικών που 
προσκόµισε ο προσωρινός µειοδότης το αριθµ. 70971/2688/8-8-2012 έγγραφο και τα οποία 
αναφέρονται στην διακήρυξη 5/2012  παράγ. 3.2.3. 

Μετά την εξέταση των απαραίτητων δικαιολογητικών η Επιτροπή τα κάνει δεκτά καθώς είναι όλα 
νόµιµα και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού στον Γεωργούλη Σωτήριο µε ποσό 
33.300,00 µε ΦΠΑ (27.073,17). 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα 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, σύµφωνα µε τα Νο1/04-07-2012 και Νο 2/08-08-2012 
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στον Γεωργούλη Σωτήριο ο οποίος προσκόµισε τα 
απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, πληροί τους όρους αυτής ως προς τις 
τεχνικές προδιαγραφές και η προσφορά του είναι συµφέρουσα, 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. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε τον ανωτέρω µειοδότη, ως Τεχνικό Σύµβουλο 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, µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και από εθνικούς πόρους. 

� 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.  

........................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 
4. Κατέρης Ιωάννης 
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Οικονοµίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ηλία Μάνη και Παναγιώτας Λώλη, στο Γκουανιάνο 
(Guagnano) της Επαρχίας Πούλια (Regione Puglia) της Περιφέρειας Λέτσε της Ιταλίας, 
από 16-08-2012 έως 18-08-2012 για τη συµµετοχή τους στο Εναρκτήριο Συνέδριο 
(Opening Conference) του έργου «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των 
Οινικών Προϊόντων» (Cross-border Network for the Promotion of Wine P roducts) µε το 
ακρωνύµιο “WINE-NET ", και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71001/2933/08-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71018/2708/08-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετάβασης και τις σχετικές 
δαπάνες, όπως περιγράφονται στο συνηµµένο πίνακα, από 16-08-2012 έως 18-08-2012 
των  µονίµων υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονοµίας της Π.Ε. 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου , κ. Μάνη Ηλία και κας. Λώλη Παναγιώτας,  για τη 
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Συµµετοχή τους στο Εναρκτήριο Συνέδριο (Opening Conference) του έργου  
«∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» (Cross-border 
Network for the Promotion of Wine Products) µε το ακρωνύµιο “WINE-NET" , που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Γκουανιάνο (Guagnano)  της Επαρχίας Πούλια (Regione Puglia) της 
Περιφέρειας Λέτσε στην Ιταλία. Η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος στο 
ανωτέρω έργο σύµφωνα µε το υπογεγραµµένο συµφωνητικό µεταξύ των εταίρων του 
έργου (Partnership Agreement). Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισµό του έργου 
και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ -318/8 Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/935/09-08-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετάβαση των υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονοµίας 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ηλία Μάνη και Παναγιώτας Λώλη, στο Γκουανιάνο (Guagnano) της 
Επαρχίας Πούλια (Regione Puglia) της Περιφέρειας Λέτσε της Ιταλίας, από 16-08-2012 
έως 18-08-2012 για τη συµµετοχή τους στο Εναρκτήριο Συνέδριο (Opening Conference) 
του έργου «∆ιασυνοριακό ∆ίκτυο για την Προώθηση των Οινικών Προϊόντων» (Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products) µε το ακρωνύµιο “WINE-NET", στο 
οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος σύµφωνα µε το υπογεγραµµένο 
συµφωνητικό µεταξύ των εταίρων του έργου (Partnership Agreement) και βάσει της 
αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

B. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, εκτός έδρας 
αµοιβών κλπ (οι δαπάνες διαµονής καλύπτονται µε φιλοξενία), για τους ανωτέρω 
υπάλληλους, οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του παραπάνω έργου και 
ειδικότερα τη ΣΑΕΠ -318/8 Ηπείρου, ως εξής: 

Εισιτήρια:    ποσό  €     380,00 

Έξοδα µετακίνησης:  ποσό  €     200,00 

Αµοιβές εκτός έδρας:  ποσό  €     280,00  

    Σύνολο:  ποσό  €     860,00 

.................................................................................................................................................. 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 68194/2929/30-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την κοπή 
κλαδιών, χόρτων και δένδρων προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία του επαρχιακού 
και εθνικού οδικού δικτύου 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 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. 68194/2929/30-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης 
µίσθωσης από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για την 
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παροχή έργου από 30/7/2012, κοπής κλαδιών χόρτων και δέντρων σε σηµεία του 
Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
70989/3096/08-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67561/2592/27-07-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για την παροχή έργου από 30-7-2012 
προκειµένου να κοπούν κλαδιά, χόρτα και δέντρα προς αποφυγή ατυχηµάτων σε σηµεία 
του Επαρχιακού και Εθνικού δικτύου στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στη συνηµµένη κατάσταση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/936/09-08-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, την 
ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες και χειριστές Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 30-07-2012 για 
την κοπή κλαδιών, χόρτων και δένδρων σε σηµεία του επαρχιακού και εθνικού οδικού 
δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 68194/2929/30-07-2012 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, λαµβάνοντας υπόψη την  ανάγκη άµεσης επέµβασης 
προς αποφυγή ατυχηµάτων στην Εθνική και Επαρχιακές Οδούς λόγω της πυκνής 
βλάστησης και της αυξηµένης κυκλοφορίας σ’ αυτές κατά τη θερινή περίοδο, και δεδοµένου 
ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό το είδος των 
µηχανηµάτων που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Γείτονας Ευάγγελος ΜΕ 113661 
ΆΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

2 Σκαρώνης Χρήστος ΑΜ 51356 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΚΑΚΑΒΙΑ  

3 Τσίτος Χρήστος ΑΜ 51530 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ  

4 Τσίτος Χρήστος ΑΜ 51666 ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΑΡΤΑ  

 
Μετά τη λήψη της ως άνω απόφασης, ανακαλείται η σχετική, αριθµ. 16/663/08-06-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ



-93- 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 13ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 68198/2930/30-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την αλλαγή 
του ρου του ποταµού Σαραντάπορου, επειδή υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του 
Εθνικού οδικού δικτύου.  

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. 68198/2930/30-7-12  απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την έγκριση 
µίσθωσης από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  την 
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παροχή έργου από 30/7/2012, προκειµένου ν’ αλλάξουν  τον ρου του ποταµού 
Σαραντάπορου  διότι υπάρχει κίνδυνος για την Εθνική Οδό. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
70992/3097/08-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71022/2712/08-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για την παροχή έργου από 30-7-2012 
προκειµένου να αλλάξουν το ρου του ποταµού Σαραντάπορου διότι κινδυνεύει η Εθνική 
Οδός, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνηµµένη 
κατάσταση.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/937/09-08-2012) 

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 
30-07-2012 προκειµένου να αλλάξουν τον ρου του ποταµού Σαραντάπορου, επειδή υπάρχει 
άµεσα κίνδυνος καταστροφής του Εθνικού οδικού δικτύου στην περιοχή, λόγω αλλαγής της 
κοίτης του ποταµού και σύµφωνα µε την αριθµ. 68198/2930/30-07-2012 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που διαθέτει η Περιφέρεια 
Ηπείρου στον µηχανικό της εξοπλισµό, δεν επαρκούν για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 33348 Ποταµός Σαραντάπορος 

2 Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 102880 Ποταµός Σαραντάπορος 

3 Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 102881 Ποταµός Σαραντάπορος 

4 Μάλιακας Σταύρος ΜΕ 71479 Ποταµός Σαραντάπορος 

5 Μάλιακας Σταύρος ΜΕ 71478 Ποταµός Σαραντάπορος 

 
Μετά τη λήψη της ως άνω απόφασης, ανακαλείται η σχετική, αριθµ. 22/892/31-07-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 14ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης Συνεδρίου από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας 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 Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71507/2707/09-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71509/2745/09-08-2012 στον φάκελο 12/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του ποσού « …. των 500,00 € για 
την πληρωµή των δαπανών που θα προκύψουν για την συνδιοργάνωση Συνεδρίου µε την 
Ιερά Μονή Γηροµερίου την 9-13 Αυγούστου 2012 στο Πάνθεον Ηγουµενίτσας ,µε θέµα << 
50 χρόνια µετανάστες στην Γερµανία >>, η δε πληρωµή αυτών θα γίνει από τον Φορέα 
072 και ΚΑΕ 0845  του προϋπολογισµού µας». 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/938/09-08-2012) 

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, σε συνεργασία µε 
την Ιερά Μονή Γηροµερίου, Συνεδρίου µε θέµα: «50 χρόνια µετανάστες στην Γερµανία», που 
θα πραγµατοποιηθεί από 9 έως 13 Αυγούστου 2012 στο Πάνθεον Ηγουµενίτσας και τη 
σχετική δαπάνη ποσού € 500,00 για την κάλυψη των εξόδων της συνδιοργάνωσης, η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ΕΦ072, ΚΑΕ 0845. 
.................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 15ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», 
προϋπολογισµού € 235.000,00 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. 16/641/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 349344, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 43868/4296/06-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου µε την αρ. 49888/4893/06-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει του αρ. πρωτ. 1755/11-05-2012 έγγραφου της 
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Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η 
σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. Επίσης εγκρίθηκε η 
δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 71488/7032/09-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71512/2746/09-08-2012 στον φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 
24-07-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, και αφού διαπίστωσε τη γνησιότητα των εγγυητικών 
επιστολών αυτών – µετά τη λήψη των σχετικών βεβαιώσεων από τις Αρχές που τις 
εξέδωσαν – αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές των διαγωνιζοµένων είναι 
παραδεκτές, και ανέδειξε προσωρινό µειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση 
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 12,03%. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/939/09-08-2012) 

− Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 24-07-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου, «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Ιτέας», 
προϋπολογισµού € 235.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 349344, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 
εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση 12,03% και µε προσφερόµενο ποσό € 168.065,24  χωρίς Φ.Π.Α. και 

− Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ & 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 (12,03%) είναι συµφέρουσα, 
ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 23/2012 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 εννέα (09) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 70665/2699/07-08-2012 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:  

Καττής Νικόλαος, Πλιάκος Μιχαήλ, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη. 

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 16ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 70293/3045/06-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την άρση 
καταπτώσεων βράχων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό δίκτυο των περιοχών 
Χριστοί, Μπάρος και Ματσούκι. 

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. 70293/3045/06-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την 
έγκριση µίσθωσης από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. για  
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την παροχή έργου από 6-8-12, για την άρση καταπτώσεων στο Επαρχιακό δίκτυο 
Χριστοί Μπάρος Ματσούκι.  

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
71574/3120/09-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 71274/2725/09-08-2012 στον 
φάκελο 12/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για την παροχή έργου από 6-8-2012 για την 
άρση καταπτώσεων βράχων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό δίκτυο Χριστοί Μπάρος 
Ματσούκι, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη 
συνηµµένη κατάσταση.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 23/940/09-08-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, την ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στον ιδιοκτήτη και 
χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 
06-08-2012 για την άρση καταπτώσεων βράχων και κατολισθήσεων στο επαρχιακό δίκτυο 
των περιοχών Χριστοί, Μπάρος και Ματσούκι που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες 
βροχοπτώσεις και λόγω του επείγοντος, εξαιτίας της επικινδυνότητας του οδοστρώµατος για 
τα διερχόµενα οχήµατα, δεδοµένης της αυξηµένης κυκλοφορίας κατά τη θερινή περίοδο, και 
σύµφωνα µε την αριθµ. 70293/3045/06-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και 
δεδοµένου ότι τα µηχανήµατα που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου στον µηχανικό της 
εξοπλισµό, δεν επαρκούν για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 33348 
Επ. Οδ. Χριστοί Μπάρος 
Ματσούκι 

2 Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 102880 
Επ. Οδ. Χριστοί Μπάρος 
Ματσούκι 

3 Μπόγδος Κων/νος ΜΕ 102881 
Επ. Οδ. Χριστοί Μπάρος 
Ματσούκι 

................................................................................................................................................... 
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. Καττής Νικόλαος 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

4. Κατέρης Ιωάννης 

5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4ΓΚ7Λ9-41Ξ


