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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/30-08-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός 
Αυγούστου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00, 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. 76078/2922/28-08-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος  

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

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
76078/2922/28-08-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    
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Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 09-08-2012 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 31-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού  40.000,00 € µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση των Πρακτικών (1)/07-08-2012 και (2)/20-08-2012 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της από 07-08-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας 
αυτής», προϋπολογισµού € 380.000,00 µε ΦΠΑ. 

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας 
προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων», προϋπολογισµού  
€120.000,00 µε ΦΠΑ.  

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες – 
Όρια νοµού», προϋπολογισµού € 60.000,00  µε ΦΠΑ. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών σε διάφορα σηµεία του 
επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων» αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 24-
12-2012.  

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, µέχρι την 30-10-2012. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», αναδόχου Κοιν/ξίας Α.& Π. 
Λάµπρης Ο.Ε. – Αναστασίου Χρήστος, µέχρι την 30-11-2012. 

8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Μειωτικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή 
αντιστήριξης επαρχιακής οδού προς Καλαρρύτες», αναδόχου Σταύρου Νικάκη Ε.∆.Ε.  

9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 762.200,00 µε Φ.Π.Α.  

10. Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης: «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου 
Ζαλόγγου», προεκτιµώµενης αµοιβής 1.209.286,53 € (µε Φ.Π.Α.), της ΣΑΜΠ 018/3 
Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: 
«ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε./ 
Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ∆ΟΜΗ Α.Ε. / HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.» 

11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «κατασκευή 
οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) 
Π.Η.» συνολικού προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Απόφαση επί της από 19-07-2012 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ 
Πρέβεζας-Παραµυθιάς», κατά του µε αρ. πρωτ. 55579/1082/2-7-2012 εγγράφου της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο επεστράφη ο 5ος λογαριασµός 
και κατά της επιστροφής του 5ου λογαριασµού και των διαγραφών που επέφερε σε αυτόν  
ο Προϊστάµενος της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας. 
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13. Έγκριση των όρων διενέργειας των πρόχειρων διαγωνισµών για την ανάδειξη των 
αναδόχων 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, συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής 
διεξαγωγής των διαγωνισµών και έγκριση δαπάνης για την δηµοσίευση της σχετικών 
ανακοινώσεων διενέργειας των διαγωνισµών. 

14. Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
74008/3210/21-08-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την 
δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Τ.∆. Αµάραντου του ∆ήµου Κόνιτσας, από 20-08-
2012. 

15. Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από 22-08-2012, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 74289/3217/22-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
για τον καθαρισµό των φρεατίων σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για την 
αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων ενόψει του Φθινοπώρου. 

16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού 
καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 100.000,00 
µε ΦΠΑ.  

17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού 
καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00  µε ΦΠΑ.  

18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της 
πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του 
έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 25.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

19. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE 
COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA 
ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 51.650,00 µε ΦΠΑ. 

20. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ψυγείου και καταψύκτη για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.  

21. Παροχή εξουσιοδότησης Α) στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την προµήθεια πετρελαιοειδών 
(πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης) για το έτος 2013 µετά από διαγωνισµό και Β) στις 
Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για το σχολικό έτος 2012- 2013. 

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

23. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
τίτλο «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες καθαρισµού ποταµού Καλαµά (περιοχή 
Αγίου Βλασίου)» προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

24. Έγκριση και οριστική παραλαβή της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκσυγχρονισµός 
Αρδευτικού έργου Βρυσέλλας Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχων µελετητών Γ. 
Παπαχαραλάµπους (Υδραυλικά), ∆. Κωνσταντουδάκης (Ηλµ) και Γ. Παπαπαναγιώτου 
(ΜΠ.Ε.). 
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25. Έγκριση και παραλαβή της τοπογραφικής µελέτης, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας», αναδόχου µελετητικού 
γραφείου «ΕΠΤΑ Α.Ε. -  ENVIC Ε.Π.Ε.».  

26. Έγκριση του 3ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», αναδόχου ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ. 

27. Έγκριση του 3ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση 
επαρχιακού οδικού δικτύου αριθµ. 3 από Φιλιάτες έως Λεπτοκαρυά (οδικό κύκλωµα 
Μουργκάνας )», αναδόχου εταιρείας «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.». 

28. Έγκριση του 2ου  Μειωτικού (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 
βατότητας δρόµου προς Άνω Σέλιανη», αναδόχου εταιρείας «Γ. Μπότσαρης & Σια Ε.Ε.». 

29. Έγκριση του 3ου Μειωτικού (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Παράπλευρα έργα στον κόµβο Βασιλικού έως Καρτέρι», αναδόχου εταιρείας «∆. 
Χρήστου & Σια Ε.Ε.». 

30. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση – 
Αποκατάσταση προσβασιµότητας ∆ευτερεύοντος Επαρχιακού ∆ικτύου µε Εγνατία οδό», 
προϋπολογισµού € 32.066,00 µε ΦΠΑ. 

31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Προσβασιµότητα ∆ευτερεύοντος Εθνικού δικτύου», προϋπολογισµού € 15.031,00 µε 
ΦΠΑ. 

32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες 
αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο ∆. ∆. Τσαµαντά», προϋπολογισµού € 
22.300,00 µε ΦΠΑ 

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου 
∆ηµητρίου Μπούγα Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2012. 

34. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού 
Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «Κατσέλη Κ. - Κατσέλη Γερ. Ο.Ε.».  

35. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εκβαθύνσεις χώρων ελλιµενισµού σκαφών στο 
Νεοχώρι και Κοµµένο και των στοµίων και τάφρων ιχθ-φείου Άγριλλος», αναδόχου 
Ευαγγέλου Χουλιάρα, µέχρι την 29-10-2012. 

36. Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου, για το έργο του Π.Π.∆.Ε. 2012 
(πόροι τελών αδειών κυκλοφορίας & µεταβίβασης αυτοκινήτων 2012) της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του δρόµου 
Περάνθης – Κοµπότι», προϋπολογισµού € 4.000,00 µε ΦΠΑ.  

37. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση 
στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «Κατσέλη Κ. - 
Κατσέλη Γερ. Ο.Ε.». 

38. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της 22ης συνάντησης 
Ελληνικών χορευτικών τµηµάτων της περιοχής και έγκριση σχετικών δαπανών. 

39. Παροχή εξουσιοδότησης σε όλους τους ∆ήµους της Π.Ε. Άρτας, τα Νοµικά τους Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα Ιδρύµατά τους, για την ανάδειξη προµηθευτών ειδών τροφίµων, 
λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, για το έτος 2013 µε δικές 
τους διαδικασίες. 

40. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

41. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
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«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – 
τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 127.000,00 µε ΦΠΑ. 

42. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 
88.000,00 µε ΦΠΑ. 

43. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-08-2012 δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή 
πλακοσκεπούς οχετού στο ρέµα καρυδά-συµπληρωµατικά τεχνικά οδικού δικτύου Π.Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ.  

44. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντηρήσεις - διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 185.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση 
επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

45. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας  
«Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, Βρυσούλας 
και Ωρωπού», προϋπολογισµού € 42,500,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση 
επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

46. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης του κονδυλίου της ασφάλτου) του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού – Κατασκευή», 
αναδόχου Κ/ξίας ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ.  

47. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά έργα 
επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας Λούρου ποταµού στο 
∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου Ελένης Παππά Ε∆Ε. 

48. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή (περιστρεφόµενη τσάπα 
και διαξονικό φορτηγό), για τον καθαρισµό το Ποταµού Αχέροντα σε ορισµένα επικίνδυνα 
σηµεία, προϋπολογισµού δαπάνης € 10.070,10 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση µηχανηµάτων για 
καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και 
για τον καθαρισµό των ποταµών του Ν. Πρέβεζας». 

49. Συγκρότηση και ορισµός των µελών των Επιτροπών α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών β) 
Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών, και γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και 
προσφυγών, για συµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
προϋπολογισµό µέχρι € 60.000,00 (πρόχειρος διαγωνισµός) για το έτος 2012.  

50. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών, γραφικής ύλης και ειδών 
αρχειοθέτησης για τη διαχείριση του συγχρηµατοδοτούµενου έργου Interreg IVC «SURF-
Nature», της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

51. Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, για 
την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και 
Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 
2007-2013/CYCLO», προϋπολογισµού € 21.755,00 µε ΦΠΑ. 

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

53. Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας από την Κύπρο, στην Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας. 
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54. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-2012 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση 
φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού € 90.000,00 
µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. 2/17-08-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 
2218/94, µε την οποία έγινε δεκτή η από 17-07-2012 προσφυγή του Ιωάννη Σαµαντά, 
κατά της αριθµ. 18/746/03-07-2012 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε. 

55. Αποδοχή της συµµετοχής των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών 
{«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. 
«ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ}, στην 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. 
Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. 1/17-08-
2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, µε την οποία έγινε δεκτή η 
από 04-07-2012 παραποµπή της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, κατά της αριθµ. 16/629/08-06-2012 αποφάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε. 

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 του αριθµ. ΙΙ/28-08-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες 
της Π.Ε. Άρτας και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός 
τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου ∆ηµητρίου Μπούγα Ε∆Ε. 

3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του από 21-08-2012 πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ. 

4. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων σίτισης των πυροσβεστών που συµµετείχαν 
στην αναζήτηση και ανάσυρση αγνοουµένου στο όρος Γκορίλας Παραµυθιάς ∆ήµου 
Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας από την Τετάρτη 22-08-2012 µέχρι και την ∆ευτέρα 27-08-
2012. 

5. Έγκριση δαπάνης για το γέµισµα λακουβών µε τσιµέντο, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, στην περιοχή Κόνιτσας. 

6. Έγκριση δαπάνης για την κοπή µεγάλων δένδρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

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

8. Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιερών Ναών Κοινότητας Συρράκου», αναδόχου Άγγελου 
Τσιµπίκη, µέχρι την 31-08-2013. 

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης Τ.∆. 
∆οβλάς» αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-09-2012. 

11. Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών 
από κατολισθήσεις ∆ήµου Μετσόβου», προϋπολογισµού  € 320.000,00  µε ΦΠΑ. 
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12. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού 
Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισµού  150.000,00 € µε ΦΠΑ. 

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

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

15. Απόφαση επί της από 20-08-2012 ένστασης – ενδικοφανούς προσφυγής του Ν. 
3886/2010 της εταιρείας «NEXT COM A.E.», κατά της αριθµ. 22/840/31-07-2012 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, επί του Πρακτικού 1/05-07-2012 της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου της 
Πράξη της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του 
Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου». 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και η απόφαση της προηγούµενης, από 09-08-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 31-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού  40.000,00 € µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 89259/2639/06-012-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 19/775/12-07-2012 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 60534/5936/06-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 27501/2744/12-06-2012 
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απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 72315/71731/13-08-2012 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 72440/2797/14-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία αποστέλλεται συνηµµένα το από 31-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο η Επιτροπή, «… Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά 
σειρά µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και 
ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς και αφού βρήκαµε ότι αυτά έχουν καλώς εκτός από την 
οικονοµική προσφορά του Γεωργίου Ντάφλη, στην οποία δεν αναγράφεται το ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης και γι’ αυτό το λόγο αποκλείεται, η επιτροπή διαγωνισµού ανέδειξε 
µειοδότη τον Κων/νο Κούγκουλη που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 22.949,19€ χωρίς 
τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 31% ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/941/30-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 31-07-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισµού  40.000,00 € µε ΦΠΑ, 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο 
Κων/νος Κούγκουλης, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 22.949,19 χωρίς ΦΠΑ 
και έκπτωση 31% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Κων/νο Κούγκουλη, 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 
(31%) 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση των Πρακτικών (1)/07-08-2012 και (2)/20-08-2012 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 
07-08-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», 
προϋπολογισµού € 380.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 87316/2514/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εντάχθηκε 
στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου 
και εργασίες προστασίας αυτής», προϋπολογισµού € 380.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 18/727/03-07-2012 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
57889/5699/28-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 50898/4968/08-06-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων 
και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Τα Πρακτικά (1)/07-08-2012 και (2)/20-08-2012 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 7-08-2012 
ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκαν 
µε το αριθµ. πρωτ. 73183/7200/17-08-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
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Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73187/2829/17-08-2012 στον φάκελο 
13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). Σύµφωνα µε το Πρακτικό (1)07-08-2012 η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, 
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, αποφάνθηκε ότι όλοι οι 
διαγωνιζόµενοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής προσφοράς, οι οικονοµικές προσφορές τους 
είναι παραδεκτές και ανακηρύσσει  προσωρινή µειοδότρια προσφορά την προσφορά της 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ» µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 43,13%. Σύµφωνα µε 
το Πρακτικό (2)/20-08-2012 η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, διαπίστωσε τη γνησιότητα των 
εγγυητικών συµµετοχής όλων των διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε την ∆17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-
2010 εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. και διαπίστωσε επίσης ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις 
στο διάστηµα των πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος στον πίνακα της 
Υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/942/30-08-2012) 

− Την έγκριση των Πρακτικών (1)/07-08-2012 και (2)/20-08-2012 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
από 07-08-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή γέφυρας Γκόγκου και εργασίες προστασίας αυτής», προϋπολογισµού € 
380.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη 
τιµή € 179.392,58 χωρίς ΦΠΑ, µε µέσο ποσοστό έκπτωσης 43,13%και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΠΑ-ΤΑΦ ΑΒΕΤΕ», 
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 (43,13%) 
είναι συµφέρουσα και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας.   

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 18/727/03-
07-2012 απόφαση της Ο.Ε., επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και 
στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα 
ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι 
σε θέση, εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της 
Περιφέρειας, για  να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και 
στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας 
προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση πυροσβεστικών οχηµάτων», προϋπολογισµού  € 
120.000,00 µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75217/7458/24-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 75280/2898/27-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 59107/2425/03-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση 
πυροσβεστικών οχηµάτων», προϋπολογισµού 120.000 € µε τον Φ.Π.Α. Με την αρ. 
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69625/6846/03-08-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/943/30-08-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού Στούπαινας προς ∆ικόρυφο για προσέγγιση 
πυροσβεστικών οχηµάτων», προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ που χρηµατοδοτείται 
από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 75217/7458/24-08-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 69625/6846/03-
08-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. και 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 14 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας οδού 
Καλαρρύτες – Όρια νοµού», προϋπολογισµού € 60.000,00  µε ΦΠΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 75639/7481/27-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 76055/2918/28-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 59114/2428/03-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες – Όρια νοµού», προϋπολογισµού  
60.000,00  € µε τον Φ.Π.Α. Με την αρ. 69624/6845/03-08-2012 απόφαση  της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος. Στη 
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συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, 
σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/944/30-08-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση βατότητας οδού Καλαρρύτες – Όρια νοµού», προϋπολογισµού  
60.000,00  € µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 75639/7481/27-
08-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε 
την αρ. 69624/6845/03-08-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 
και 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών σε διάφορα σηµεία του 
επαρχιακού οδικού δικτύου του Ν. Ιωαννίνων» αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 
24-12-2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 71267/7018/09-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 71616/2747/10-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 09-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου, λόγω των έντονων καιρικών 
φαινοµένων και βροχοπτώσεων στην περιοχή του έργου, που δεν επέτρεψαν τη συνέχιση 
των εργασιών. Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 24-12-2012 µε αναθεώρηση, η 
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οποία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του έργου, σηµειώνοντας ότι οι 
υπολειπόµενες εργασίες είναι 10% του συνόλου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/945/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών σε διάφορα σηµεία του επαρχιακού οδικού 
δικτύου του Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, µέχρι την 24-12-2012, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στις σχετικές αριθµ. 37/1091/23-12-2011 και 15/579/30-05-2012 αποφάσεις της 
Ο.Ε. µε τις οποίες εγκρίθηκαν προηγούµενες παρατάσεις προθεσµίας, µε το σκεπτικό ότι 
ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η έλλειψη 
χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο 
πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, 
όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος 
έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τις 
σχετικές αριθµ. 37/1091/23-12-2011 και 15/579/30-05-2012 αποφάσεις της Ο.Ε., είχαν 
χορηγηθεί προηγούµενες παρατάσεις, και σηµειώνει ότι µέχρι τώρα έπρεπε να είχαν 
υπερσκελισθεί τα εµπόδια που επικαλείται η Υπηρεσία για την καθυστέρηση στην 
ολοκλήρωση των εργασιών.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, 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», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 72870/7178/22-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74396/2847/22-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 16-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, προκειµένου να 
ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας, ενώ µέχρι σήµερα το έργο έχει κατασκευασθεί 
σε ποσοστό 87%. Η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, 
σηµειώνοντας ότι η πρόοδος των εργασιών καθυστέρησε λόγω των δυσµενών καιρικών 
συνθηκών (βροχοπτώσεις και χαµηλές θερµοκρασίες) που επικράτησαν στην περιοχή, 
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ενώ απαιτήθηκε χρόνος για την εξασφάλιση των απαιτούµενων περιβαλλοντικών 
εγκρίσεων, καθώς και των ανάλογων από το ∆ασαρχείο για την έκτακτη κάρπωση κλπ και 
από την 8η Μεραρχία για το ενδεχόµενο ύπαρξης πολεµικού υλικού, ενώ επίσης ενεπλάκη 
και η Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου για τη λήψη υλικών οδοστρωσίας από τον 
Σαραντάπορο. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/946/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-10-2012, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης 
του έργου.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
παραπέµποντας στις παρατηρήσεις που είχαν εκφράσει κατά τη λήψη της αριθµ. 
18/722/03-07-2012 απόφασης της Ο.Ε. µε την οποία είχε χορηγηθεί η προηγούµενη 
παράταση προθεσµίας, όταν είχαν δηλώσει ότι: «συµφωνούν µε τη χορήγηση της 
παράτασης, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, δεδοµένου ότι - κατά δήλωση της Υπηρεσίας - 
έχει κατασκευασθεί σε ποσοστό 75%, µε την προϋπόθεση όµως ότι η παρούσα είναι και η 
τελευταία παράταση, µια και ο χρόνος παράτασης που ζητήθηκε συνολικά είναι (22) µήνες 
περίπου ενώ το έργο έπρεπε σύµφωνα µε τη σύµβαση να εκτελεσθεί µέχρι 15/08/10». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τις 
σχετικές αριθµ. 17/457/30-06-2011 και 30/897/11-11-2011 18/722/03-07-2012 αποφάσεις 
της Ο.Ε., είχαν χορηγηθεί προηγούµενες παρατάσεις, και σηµειώνει ότι µέχρι τώρα 
έπρεπε να είχαν υπερσκελισθεί τα εµπόδια που επικαλείται η Υπηρεσία για την 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», αναδόχου Κοιν/ξίας Α.& Π. 
Λάµπρης Ο.Ε. – Αναστασίου Χρήστος, µέχρι την 30-11-2012.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 75150/7447/24-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 76072/2921/28-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 01-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία, ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-11-2012. Η Υπηρεσία 
εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-11-
2012 µε αναθεώρηση, σηµειώνοντας ότι µέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί το 85% των 
εργασιών και ότι κατά τους µήνες Ιούλιο - Αύγουστο επικράτησαν υψηλές θερµοκρασίες µε 
αποτέλεσµα να καθυστερήσει η ολοκλήρωση της κατασκευής των τοιχίων περίφραξης, 
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ενώ επιπλέον τον µήνα Αύγουστο δεν λειτουργούν τα λατοµεία µε αποτέλεσµα την 
καθυστέρηση της κατασκευής της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/947/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή νέου Γυµνασίου Ανατολής», αναδόχου Κοιν/ξίας Α.& Π. Λάµπρης 
Ο.Ε. – Αναστασίου Χρήστος, µέχρι την 30-11-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, βάσει και του 
αρ. πρωτ. 3558/22-08-2012 έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση της σύµβασης, µε 
την χορήγηση της παράτασης προθεσµίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Καλλιρρόη Ζηκίδου-Ντάσση, 
καθώς και ο κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι το έργο έπρεπε να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ώστε να λειτουργήσει το νέο 
Γυµνάσιο και να δεχθεί µαθητές – αντίθετα, όπως φαίνεται, η λειτουργία του µετατίθεται 
για την επόµενη χρονιά. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Μειωτικού) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή 
αντιστήριξης επαρχιακής οδού προς Καλαρρύτες», αναδόχου Σταύρου Νικάκη Ε.∆.Ε.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 72285/7126/23-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74781/2884/23-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του  Προγράµµατος ΚΑΠ. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε.  είναι µειωτικός και συντάσεται για να 
συµπεριλάβει τις διαφοροποιήσεις που προέκυψαν στις ποσότητες του εν λόγω έργου εξ 
αιτίας των ζηµιών που υπέστη από την θεοµηνία του Νοεµβρίου του 2010 και για τις 
οποίες ο ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη, σύµφωνα µε το από 02-12-2010 
Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία και εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
45/788/30-12-10 απόφ. της Ν.Ε. Ιωαννίνων. Ο 2ος 

 

Α.Π.Ε. (Μειωτικός) ελέγχθηκε 
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σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Νόµου 2372/1996 Εγκύκλιος 8 (∆17α/ 09/27. 
Φ.380/27-03-1996) του ΥΠΕΧΩ∆Ε και 3481 ΦΕΚ 162 Α/2-8-2006 και είναι συνολικής 
δαπάνης 13.977,62 € µε Φ.Π.Α. έναντι 17.656,00 € της Αρχικής Σύµβασης, ήτοι µε 
µείωση έναντι του αρχικού συµβατικού αντικειµένου κατά 3.678,62 €. Η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση του 2ου 

 

Α.Π.Ε., σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, µε την αριθµ. 
6/117/09-08-2012 Πράξη του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/948/30-08-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ (µειωτικό) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Κατασκευή αντιστήριξης επαρχιακής οδού προς Καλαρρύτες», αναδόχου Σταύρου Νικάκη 
Ε.∆.Ε., όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης 
€ 13.977,62 µε ΦΠΑ, ήτοι µε µείωση του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου που ήταν € 
17.656,00 µε ΦΠΑ, κατά € 3.678,62 µε ΦΠΑ και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε 
οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, µε την αριθµ. 6/117/09-
08-2012 Πράξη 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 9ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-07-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: 
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 762.200,00 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 Χ.Α.∆.Α. ∆.∆. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού 762.200,00 € 
µε τον Φ.Π.Α. 

7. Την αριθµ. 16/656/08-06-2012 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. 50288/4925/07-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε τα 
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εγκεκριµένα, µε  την αρ. 48136/4766/30-05-2012 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. 120094/06-06-2012 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. 72311/7130/13-08-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72316/2794/13-08-2012 
στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία αποστέλλεται συνηµµένα το από 
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 κατά σειρά µειοδοσίας, 
ανέδειξε προσωρινό µειοδότη του έργου την εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ 
ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Α.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», η οποία προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή € 489.950,62 (µε Γ.Ε. και Ο.Ε.) και έκπτωση 8,64 % 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/949/30-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 24-07-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Ηγουµενίτσας και Φιλιατών Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 762.200,00 µε Φ.Π.Α., 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 «ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. 
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Α.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη 
τιµή € 489.950,62 (µε Γ.Ε. και Ο.Ε.), ήτοι ποσό € 566.131,41 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 8,64% 
και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση µε την επωνυµία 
«ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ Α.Ε.», µε διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ Α.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 
(8,64%) 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

Έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης: 
«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Ζαλόγγου», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 1.209.286,53 € (µε Φ.Π.Α.), της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2007ΜΠ01830002, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε./ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. 
ΦΑΡΡΟΣ ∆ΟΜΗ Α.Ε. / HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.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. 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 Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 73898/7300/21-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
73948/2840/21-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«….Παίρνοντας δε υπόψη και : 1. Την αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. Πρωτ. 30046/27-06-2011) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την οποία 
καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη, και µε την οποία ως ∆/νουσα Υπηρεσία των 
συµβάσεων µελετών ορίστηκε η ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας και ως Προϊσταµένη Αρχή η 
Οικονοµική Επιτροπή, 2. Την µε αριθ. πρωτ. 5974/06-07-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06-07-
2009)  Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.750.000,00€ για την εκπόνηση και της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκε ως 
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∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης το Τµήµα Μελετών της ∆.∆.Ε./Π.Η,  και ως Προϊσταµένη 
Αρχή η ∆.∆.Ε./Π.Η (∆/νση ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου). 3. Την µε αρ. πρωτ. 510/04-03-
2010 Απόφαση ∆.∆.Ε./Π.Η., µε την οποία ανάδοχος για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος 
αναδείχθηκαν τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / 
ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ∆ΟΜΗ 
Α.Ε. / HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.». 4. Την σύµβαση µεταξύ του ∆/ντή ∆ηµοσίων 
Έργων και του νόµιµου εκπροσώπου του αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης, η οποία 
υπεγράφη στις 17/09/2010 για ποσό 967.434,30€ (για εργασίες 812.970,00€ και Φ.Π.Α. 
154.464,30€), που αποτελεί την οικονοµική προσφορά του αναδόχου και συµβατική αµοιβή της 
σύµβασης. 5. Την µε αριθ. πρωτ. 2599/02-11-2010 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04-11-2010) 
Απόφαση του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών της ∆.∆.Ε./Π.Η. µε την οποία εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης µε προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης την 17-09-2011, 
και συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της µελέτης δώδεκα (12) µήνες. 6. Την από  12/01/2012 
αίτηση του αναδόχου προς την Υπηρεσία µας για χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης µέχρι 17/03/2013, για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητά του (καθυστέρηση στις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων). 7. Την 
από 26-01-2012 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, (∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας της σύµβασης) προς το Περιφερειακό Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου,  µε την οποία εισηγείται την χορήγηση της αιτούµενης παράτασης, λόγω καθυστέρησης 
στην διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, και 8. Την γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την 
πράξη αριθ. 1/08-05-2012 (θέµα 3ο), ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ Την χορήγηση της αιτούµενης 1ης παράτασης 
της συνολικής προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης:«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και 
επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου Ζαλόγγου», προεκτιµώµενης αµοιβής 1.209.286,53 € (µε 
Φ.Π.Α.), έργο της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002, και µε ανάδοχο τα 
συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / ΤΕΑΜ Μ-Η 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ ∆ΟΜΗ Α.Ε. / HPC 
PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», µέχρι 17-03-2013. Οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε 
σταδίου των διάφορων κατηγοριών µελετών – όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην σύµβαση – θα 
παραµείνουν αµετάβλητοι….».  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, τόνισε ότι η µελέτη 
πρέπει άµεσα να ολοκληρωθεί, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασµός των έργων, τα οποία είναι 
ζωτικής σηµασίας για την περιοχή και εισηγήθηκε να δοθεί παράταση µέχρι τέλους του έτους 2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/950/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων ∆ήµου 
Ζαλόγγου», προεκτιµώµενης αµοιβής 1.209.286,53 € (µε Φ.Π.Α.), της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 
2007ΜΠ01830002, µε ανάδοχο τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε./ Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΦΑΡΡΟΣ 
∆ΟΜΗ Α.Ε. / HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», µέχρι την 31-12-2012, και χωρίς να 
µεταβληθούν οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου της µελέτης, όπως αυτοί προβλεπόταν στην 
σύµβαση. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε (Καρβουναρίου 
Ν. Θεσπρωτίας) Π.Η.» συνολικού προϋπολογισµού € 10.000,00 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. 751551/7449/24-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75186/2897/24-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) 
στην οποία η Υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη: «1. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του ταµπανιού  και εποµένως θα πρέπει να κατασκευασθεί το οριζόντιο δίκτυο 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 29 - 

της παθητικής απαγωγής του βιοαερίου . 2. Το γεγονός ότι για την κατασκευή του 
οριζόντιου δικτύου βιοαερίου  πέραν των διάτρητων αγωγών πολυαιθυλενίου  (η 
προµήθεια των οποίων έγινε από την εργολαβία  κατασκευής του ΧΥΤΑ ) απαιτείται  
κατασκευή στρώσης 25 εκατοστών µε χαλίκι κοκκοµετρικής  διαβάθµισης  16/32 µε 
συντελεστή κ=10-3m/sec και περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο µικρότερη του 20% . 3. 
Την  συνταχθείσα από την ∆/νουσα Υπηρεσία  µελέτη κατασκευής οριζοντίου δικτύου 
συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας )Π.Η 
προϋπολογισµού 10.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 4. Το γεγονός ότι το εν 
λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο να ολοκληρωθεί άµεσα πριν το χτίσιµο του επόµενου 
ταµπανιού , 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 
λειτουργίας , και δεδοµένου ότι η κατασκευή θα απαιτήσει εργασίες οι οποίες θα γίνονται 
ταυτόχρονα µε την εναπόθεση και κάλυψη των απορριµµάτων  του ΧΥΤΑ, µε αποτέλεσµα 
να απαιτούνται εξειδικευµένοι χειρισµοί . Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε:  1. Την έγκριση των 
συντασσοµένων τευχών (άρθρο 6 παρ. 7 του Ν. 4071/11-04-2012). Την έγκριση απ΄ 
ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 2ΗΣ ∆.Ε (ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ )Π.Η» 
συνολικού προϋπολογισµού 10.000,00€ 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. Την αριθµ. 9/67/23-08-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΦΟ∆ΣΑ Καρβουναρίου 
για την υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/951/30-08-2012) 

− Εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε τίτλο «Κατασκευή 
οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε (Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας) 
Π.Η.» συνολικού προϋπολογισµού € 10.000,00 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 έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ταµπανιού  και εποµένως θα πρέπει να 
κατασκευασθεί το οριζόντιο δίκτυο της παθητικής απαγωγής του βιοαερίου, β) το γεγονός 
ότι για την κατασκευή του οριζόντιου δικτύου βιοαερίου  πέραν των διάτρητων αγωγών 
πολυαιθυλενίου  (η προµήθεια των οποίων έγινε από την εργολαβία  κατασκευής του 
ΧΥΤΑ) απαιτείται κατασκευή στρώσης 25 εκατοστών µε χαλίκι κοκκοµετρικής  
διαβάθµισης  16/32 µε συντελεστή κ=10-3m/sec και περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο 
µικρότερη του 20%, γ) το γεγονός ότι το εν λόγω έργο κρίνεται απαραίτητο να 
ολοκληρωθεί άµεσα πριν το χτίσιµο του επόµενου ταµπανιού, εποµένως υπάρχει έκτακτη 
και κατεπείγουσα ανάγκη και επιπλέον το γεγονός ότι το έργο  το έργο θα εκτελεστεί εντός 
ενός ευαίσθητου έργου που βρίσκεται ήδη σε φάση λειτουργίας, και δεδοµένου ότι η 
κατασκευή θα απαιτήσει εργασίες οι οποίες θα γίνονται ταυτόχρονα µε την εναπόθεση και 
κάλυψη των απορριµµάτων  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 
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«ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» µε έκπτωση 2% δηλαδή ποσό € 7.967,40 
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. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι για την 
κατασκευή του έργου του ΧΥΤΑ 2ης ∆.Ε. Καρβουναρίου Ν. Θεσπρωτίας, είχαν εκδηλωθεί 
µεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους και φορείς της περιοχής, θέση που είχε 
υποστηρίξει τότε και η παράταξή του, στις συνεδριάσεις των θεσµικών οργάνων του 
Νοµού Θεσπρωτίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Απόφαση επί της από 19-07-2012 ένστασης της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», 
αναδόχου του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ 
Πρέβεζας-Παραµυθιάς», κατά του µε αρ. πρωτ. 55579/1082/2-7-2012 εγγράφου της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο επεστράφη ο 5ος 
λογαριασµός και κατά της επιστροφής του 5ου λογαριασµού και των διαγραφών που 
επέφερε σε αυτόν  ο Προϊστάµενος της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την από 18-07-2012 ένσταση της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου κατασκευής 
του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο κατωτέρω αριθµ. πρωτ. 
70943/6986/17-08-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./Π.Η.), κατά του µε αρ. πρωτ. 55579/1082/2-
7-2012 εγγράφου της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε το οποίο επεστράφη ο 5ος λογαριασµός και κατά της επιστροφής του 5ου 
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λογαριασµού και των διαγραφών που επέφερε σε αυτόν ο Προϊστάµενος της ∆/νουσας το 
έργο Υπηρεσίας. Με την ως άνω ένσταση, η ανάδοχος εταιρεία, ζητά να αναγνωρισθεί ότι 
η επιστροφή του 5ου λογαριασµού είναι άκυρη, όπως και οι περικοπές που επέφερε σ’ 
αυτόν η ∆/νουσα Υπηρεσία, να αναγνωρισθεί ότι η περικοπή του ποσού των 14.300,00 € 
που αφορά την αποζηµίωση είναι άκυρη και να της καταβληθεί το ποσό των 812.509,37 € 
νοµιµότοκα, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ένσταση, ως εξής: 

 « …………..   

ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατά των ανωτέρω πράξεων του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και ζητάµε την ακύρωση τους για τους παρακάτω νόµιµους, βάσιµους και 
αληθινούς λόγους και για όσους άλλους επιφυλασσόµεθα να προσθέσουµε νοµότυπα και 
έγκαιρα: 

1. Το άρθρο 52 παρ. 5 του Ν. 3669/2008 ορίζει: 

«5. ∆ύο (2) µήνες το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που 
λείπουν και την "τελική επιµέτρηση", δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει 
τις ποσότητες όλων των τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 
3. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως 
διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεµούν κατ" αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις 
θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιµέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του 
αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόµιµα, ούτε παρέχει το 
δικαίωµα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επί µέρους επιµετρήσεις που δεν έχουν ακόµη 
ελεγχθεί από την υπηρεσία ή γι' αυτές που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά µαζί µε την 
τελική επιµέτρηση, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιµετρήσεων όπως συντάχθηκαν από 
τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιµέτρηση υπογράφεται από τον 
ανάδοχο µε την ένδειξη "όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο". Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει 
υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιµέτρησης, µέσα σε δύο (2) µήνες από την 
υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγµένη και τυχόν διορθωµένη 
επιµέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει εφαρµογή για την τελική 
επιµέτρηση.» 

Στην παρούσα περίπτωση και δεδοµένου ότι οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν 
εµπρόθεσµα όπως προκύπτει από την χορηγηθείσα βεβαίωση περαίωσης, η εταιρία µας, 
υπέβαλε νόµιµα στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την Τελική Επιµέτρηση του έργου η οποία 
περιελάµβανε όλες τις ποσότητες του έργου που έχουν εκτελεσθεί και περιλαµβάνονται 
στα οικεία ΠΠΑΕ και αναλυτικές επιµετρήσεις που έχουν εγκριθεί νοµοτύπως από τα 
αρµόδια όργανα του κυρίου του έργου. 

Εν όψει των ανωτέρω αναφεροµένων ο ισχυρισµός της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ότι οι 
ποσότητες των εργασιών δεν είναι εγκεκριµένες είναι απορριπτέος ως αβάσιµος. 

2. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µας επέστρεψε τον 5° Λογαριασµό του έργου µε την 
αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν εγκεκριµένα χρηµατικά ποσά για την καταβολή του 
εργολαβικού µας ανταλλάγµατος. Ο ισχυρισµός αυτός της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας είναι 
απορριπτέος ως ερχόµενος σε ευθεία αντίθεση µε την αρχή της χρηστής διοίκησης και το 
άρθρο 281 Α.Κ. Ειδικότερα: 

Το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 στην §2 ορίζει ότι : 

«2. Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές µονάδας 
των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, ης δαπάνες του προϋπολογισµού του αρχικά 
ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού της αµέσως προηγούµενης σύµβασης και του 
προϋπολογισµού της προς κατάρτιση νέας σύµβασης. Περιλαµβάνει ακόµη και τις δαπάνες 
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των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση και Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).» 

και στην παράγραφο 8 ότι: 

«8. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισµού Τιµών 
Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία 
και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε επιφύλαξη. 

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

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιµών εγκρίνονται από 
την προϊσταµένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την τυχόν ένσταση του αναδόχου, 
την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισµού των 
τιµών και κάθε σχετική πληροφορία ……………………………………… 

Μετά την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατα του για 
επίλυση της τυχόν διαφοράς.» 

Από τον συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι προϋπόθεση για την εκτέλεση 
των περιλαµβανοµένων στον ΑΠΕ εργασιών είναι η προηγούµενη έγκρισή του, πλην όµως 
ενόψει του πνεύµατος της περί δηµοσίων έργων νοµοθεσίας, που επιβάλλει να 
αποφεύγονται οι άσκοπες παρατάσεις προθεσµιών των εν λόγω έργων και η αδικαιολόγητη 
αναθεώρηση των τιµών που προσαυξάνουν ανεπίτρεπτα το κόστος της κατασκευής τους, 
καθώς και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, που πρέπει να 
διέπουν τη συµβατική σχέση µεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του έργου, νόµιµα 
εκτελούνται οι ανωτέρω εργασίες και πριν την έγκρισή τους, εφόσον δεν αντιτίθεται σ’ 
αυτό ο ανάδοχος, και ο οποίος πίνακας εγκρίνεται τελικά απλώς προς τακτοποίηση των 
ποσοτήτων των εργασιών του έργου και προκειµένου ο ανάδοχος να λάβει την αµοιβή του. 
Η διαδικασία αυτή αποτελεί πάγια πρακτική στην εκτέλεση των δηµόσιων έργων, καθόσον 
δεν είναι δυνατόν να διακόπτονται κάθε φορά οι εργασίες εκτέλεσης του έργου εωσότου 
συνταχθεί και εγκριθεί ο ΑΠΕ (Α.Π. 1311/2007, ΣτΕ 2250/2009 οπ). 

Στην παρούσα περίπτωση οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του ΑΠΕ, του έργου ήταν η 
ανάγκη εκτέλεσης των αναγκαίων για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου 
υπερσυµβατικών και εξωσυµβατικών εργασιών, που περιλαµβάνονται στον 5° 
Λογαριασµό και που χωρίς την προηγούµενη εκτέλεσή τους δεν θα µπορούσαν να 
εκτελεσθούν και/οι συµβατικές εργασίες. 

Η εταιρία µας καλόπιστα και χωρίς να αναµένει, ως είχε εκ του νόµου δικαίωµα, την 
έγκριση του ΑΠΕ, και πεπεισµένη από τις διαβεβαιώσεις των αρµοδίων οργάνων του 
κυρίου του έργου, ήτοι της Περιφέρειας Ηπείρου, και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ότι η 
έγκριση των ανωτέρω από την Προϊσταµένη Αρχή είναι τυπικό θέµα προχώρησε στην 
εκτέλεση των εργασιών που πιστοποιούνται µε τον 5° Λογαριασµό και που ήταν όλες 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και η εκτέλεσή τους έπρεπε 
τεχνικά να προηγηθεί της εκτέλεσης των συµβατικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές 
εκτελέστηκαν από εµάς προς εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων και προς 
παροχή ενός έργου τεχνικώς άρτιου και πλήρως κατάλληλου για τον σκοπό και τον 
προορισµό του σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες του εργοδότη µας και χωρίς καµία 
εναντίωση από αυτόν για την εκτέλεσή τους. Η Περιφέρεια Ηπείρου και η ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία όχι µόνο δεν εναντιώθηκαν στην εκτέλεση των άνω εργασιών αλλά αντιθέτως 
αυτές εκτελούντο υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη των αρµοδίων οργάνων τους. 

Οι εργασίες αυτές συνδέονται άρρηκτα µε τις λοιπές εργασίες του αρχικού συµβατικού µας 
αντικειµένου, αφού χωρίς την εκτέλεσή τους δεν µπορούσαν να εκτελεσθούν όλες οι 
συµβατικές εργασίες. Οι ανωτέρω εργασίες που εκτελέσθηκαν χωρίς η εταιρία µας να 
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αναµένει την τυπική έγκριση του ΑΠΕ και που ήταν απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου έπρεπε να νοµιµοποιηθούν τυπικά εκ των υστέρων µε την 
έγκριση ΑΠΕ ώστε να καταβληθεί στην εταιρία µας το εργολαβικό της αντάλλαγµα για 
την εκτέλεση των άνω εργασιών. Συνεπώς η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη 
επιβάλλουν στην προϊσταµένη αρχή κατ' εφαρµογή του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, που 
προβλέπει ρητά ότι σε περίπτωση κατά την οποία καταστεί αναγκαία η εκτέλεση 
πρόσθετων εργασιών τα αρµόδια όργανα του εργοδότη συντάσσουν και εγκρίνουν ΑΠΕ 
και ΠΚΤΜΝΕ για την έγκριση της πρόσθετης δαπάνης εκτέλεσης των εργασιών αυτών, να 
εγκρίνει τον ΑΠΕ του έργου ώστε να συµπεριληφθούν σ' αυτόν οι εργασίες που τα 
αρµόδια όργανά του έχουν αναγνωρίσει ότι έχουµε εκτελέσει. Έτσι η άρνηση της 
Προϊσταµένης Αρχής να εγκρίνει την σύνταξη ΑΠΕ του έργου είναι αυθαίρετη, παράνοµη 
και καταχρηστική και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθεί, γιατί µ' αυτήν διώκεται η 
µη καταβολή στην εταιρία µας του εργολαβικού της ανταλλάγµατος για εργασίες που 
έχει ήδη εκτελέσει και θα πρέπει να συµπεριληφθούν σε ΑΠΕ. 

Το να έρχεται εποµένως η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µε την προσβαλλόµενη απόφασή της 
και να επικαλείται την παράλειψη της Προϊσταµένης Αρχής να εγκρίνει τον ΑΠΕ του 
έργου προκειµένου να µας στερήσει από τα νόµιµα δικαιώµατά µας ήτοι την είσπραξη του 
εργολαβικού ανταλλάγµατος µας από την εκτέλεση των περιλαµβανοµένων στον 5° 
Λογαριασµό ποσοτήτων εκτελεσµένων εργασιών είναι συµπεριφορά αντίθετη µε την αρχή 
της χρηστής διοίκησης και καταχρηστική και ως εκ τούτου αποδοκιµαστέα από το δικαιϊκό 
µας σύστηµα. 

3. Στον 5° Λογαριασµό η εταιρία µας είχε συµπεριλάβει και το ποσό των 14.300,00 € που 
είναι η αποζηµίωσή της βάσει του υπ' αριθµ. 4868/27.11.2009 εγκεκριµένου πρωτοκόλλου 
θεοµηνίας. 

Εν όψει των ανωτέρω αναφεροµένων η περικοπή του ποσού των 14.300,00 € είναι άκυρη, 
αυθαίρετη, παράνοµη και καταχρηστική. 

Επειδή η παρούσα είναι νόµιµη, βάσιµη και αληθινή. . …………..». 

7. Το διαβιβαστικό έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 70943/6986/17-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73185/2828/17-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα την ανωτέρω ένσταση, 
επί του εγγράφου µε αρ. πρωτ. 55579/1082/2-7-2012 της ∆-νουσας Υπηρεσίας, µε το 
οποίο επεστράφη η 5η πιστοποίηση του έργου του θέµατος, και την αριθµ. πρωτ. 
64911/1332/03-08-2012 εισήγηση επί της ένστασης, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τις απόψεις της οποίας δηλώνει ότι 
συµφωνεί. Η ∆/νουσα το έργο Υπηρεσία, ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
µε την ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 64911/1332/03-08-2012 εισήγηση επί της ένστασης του 
θέµατος, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, εισηγείται την απόρριψη 
της ένστασης. 

8. Την αριθµ. 22/896/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
απορρίφθηκε η από 05-06-2012 ένσταση της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου 
του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ Πρέβεζας-
Παραµυθιάς», κατά του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των 
εργασιών του έργου του θέµατος, της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. 
πρωτ. 49745/929/28-06-2012 εισήγηση επί της ένστασης, της ∆/νουσας το έργο 
Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και στην από 30-07-
2012 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου της Περιφέρειας Ηπείρου κ. ∆ηµητρίου Στάθη 
και Β) εγκρίθηκε το από 16-05-2012 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του ανωτέρω 
έργου, όπως συντάχθηκε από την αρµόδια Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/952/30-08-2012) 

Εξετάζει την από 19-07-2012 ένσταση της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.», αναδόχου του 
έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της ΕΟ Πρέβεζας-
Παραµυθιάς», κατά του µε αρ. πρωτ. 55579/1082/2-7-2012 εγγράφου της ∆/νουσας το έργο 
Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο επεστράφη ο 5ος 
λογαριασµός και κατά της επιστροφής του 5ου λογαριασµού και των διαγραφών που επέφερε 
σε αυτόν ο Προϊστάµενος της ∆/νουσας το έργο Υπηρεσίας. Με την ως άνω ένσταση, η 
ανάδοχος εταιρεία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή (ανωτέρω υπό στ. 6), 
ζητά να αναγνωρισθεί ότι η επιστροφή του 5ου λογαριασµού είναι άκυρη, όπως και οι 
περικοπές που επέφερε σ’ αυτόν η ∆/νουσα Υπηρεσία, να αναγνωρισθεί ότι η περικοπή του 
ποσού των 14.300,00 € που αφορά την αποζηµίωση είναι άκυρη και να της καταβληθεί το 
ποσό των 812.509,37 € νοµιµότοκα, από την υποβολή της ένστασης έως την πλήρη και 
ολοσχερή εξόφληση. 

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 
στην αριθµ. πρωτ. 64911/1332/03-08-2012 εισήγηση επί της ένστασης, της ∆/νουσας το έργο 
Υπηρεσίας, ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, το κείµενο της οποίας παρατίθεται 
κατωτέρω, λαµβάνοντας υπόψη δε, και τη σχετική αριθµ. 22/896/31-07-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία απορρίφθηκε σχετική ένσταση της ιδίας εταιρείας κατά 
του από 16-05-2012 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των εργασιών του έργου του 
θέµατος και εγκρίθηκε το εν λόγω Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, όπως συντάχθηκε 
από την αρµόδια Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. 

Στην αριθµ. πρωτ. 64911/1332/03-08-2012 εισήγηση επί της ένστασης, της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«………… ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την εκδίκαση ένστασης κατά του µε Α.Π. 55579/1082/2-7-
12 εγγράφου του Πρ. της ∆/σας Υ/σίας µε το οποίο επεστράφη ο 5ος λογαριασµός του έργου  ¨ 
Κατασκευή νέας Γέφυρας στη θέση Γλυκή Ν. Θεσπρωτίας της Ε.Ο. Πρέβεζας – Παραµυθιάς ¨  
 
Α) ΣΧΕΤ: 1. Η από 19-07-12  ένσταση της « ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.»  
2. Ο από 21/06/12 ( Α.Π. ∆.Τ.Ε. 55579/1082) 5ος λογαριασµός.  
3. Το µε Α.Π. 55579/1082/02-07-12 έγγραφο µε το οποίο επεστράφη ο λογαριασµός. 
4. Τον Ν. 3852/2010 ¨ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ……… Πρόγραµµα Καλλικράτης ¨ 
5. Την από  12/12/07  προγραµµατική σύµβαση που υπεγράφη µεταξύ του Νοµάρχη 
Θεσπρωτίας κ. Βασιλείου  Γιόγιακα και του Γεν. Γραµµατέα της Περιφέ-ρειας  Ηπείρου κ. 
∆ηµήτριου  Πανοζάχου  και στο οποίο ορίζεται ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για το εν λόγω 
έργο η ∆/νση Τ.Υ. του Ν. Θεσπρωτίας και ως Προϊσταµένη Αρχή η ∆.∆.Ε. της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
6. Τον Ν. 3669/08 και τις  τροποποιήσεις που επήλθαν µε τον Ν.4070/12 στο αρθρο 73 . 

  Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

 1.-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή γέφυρας 
µήκους 132,00 µ µε πέντε ανοίγµατα ( προσβάσεις , σήµανση , φωτισµός κλπ) κατάντι της 
παλιας Μπέλευ στον Αχέροντα ποταµό στη θέση Γλυκή,  
2.-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις  της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου 
Κ.Α. 2007ΕΠ03000010 µε προϋπολογισµό 2.420.000,00   €. 
3.-ΜΕΛΕΤΗ: Τα τεχνικοοικονοµικά τεύχη της µελέτης συντάχθηκαν από την ∆/νση                 
∆ηµ. ¨Εργων της Περιφέρειας Ηπείρου  και εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ’32480/1877/13-12-
2007 απόφαση. 
 Ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 2.420.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 
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4.-∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ: Το έργο δηµοπρατήθηκε στις 15-01-08  µε το σύστηµα προσφοράς µε  
επί µέρους ποσοστά έκπτωσης και τελευταίος µειοδότης αναδείχθηκε η  ΘΡΙΑΣΕΙΟΣ ΑΤΕ µε 
τεκµαρτή έκπτωση 17,16% , µε δε την 7847/418/3-3-2008  απόφαση της ∆ΕΣΕ  εγκρίθηκε το 
αποτελεσµα του διαγωνισµού.  
5.-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ: Μεταξύ ∆/ντού Τεχν. Υπηρεσιών της Ν.Α. Θεσπρωτίας ο οποίος 
ενεργεί ως Προϊστάµενος της ∆/σας Υπηρεσίας και του κ. ∆ούκα Αναστάσιου ο οποίος 
ενεργεί ως εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, υπεγράφη το εργολαβικό συµφωνητικό την 
17/07/08 για ποσό 2.004.748,33  € µε ηµεροµηνία περαίωσης  του έργου την 16/01/10 . Έχει 
χορηγηθεί παράταση προθεσµίας µέχρι  30-06-10.  
6. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το συµβατικό αντικείµενο του έργου που αφορά την 
κατασκευή γέφυρας µήκους 132,00 µ µε πέντε ανοίγµατα ( προσβάσεις , σήµανση , φωτισµό 
κλπ) κατάντι της παλιας Μπέλευ στον Αχέροντα ποταµό στη θέση Γλυκή ολοκληρώθηκε 
7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: Συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ στο ποσό της 
σύµβασης . 
    Συντάχθηκε 2ος ΑΠΕ µε Συµπληρωµατική σύµβαση µε βάση επιµετρητικά στοιχεία και 
προµετρήσεις για υπολοιπόµενες εργασίες . 
Ο 2ος αυτός ΑΠΕ και η  Συµπληρωµατική σύµβαση δεν ενεκρίθη από την Προϊσταµένη Αρχή 
λόγω έλλειψης πίστωσης.  
8. ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Το έργο αποπερατώθηκε το 2010. 

    Την 16/05/12 συνετάχθη  πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής αφού ελήφθη υπόψη ο 1ος 
ΑΠΕ το 1ο ΠΚΤΜΝΕ ( εγκεκριµένα ) και ο τελικός συνοπτικός επιµετρητικός πίνακας  ως το 
ύψος του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου ( 2.004.746,96 € ). 

Επί του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπεβλήθη ένσταση η οποία  εκδικάζεται και 
αυτή από την Προϊσταµένη αρχή. 

       Την 21/06/12 και µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής υπεβλήθη 
στην υπηρεσία ο 5ος λογ/σµός του έργου,  ο οποίος ( σύµφωνα µε το 3 σχετ. ) επεστράφη όχι 
γιατί δεν υπαρχουν εγκεκριµένα χρηµατικά ποσά για την καταβολή του εργολαβικού 
ανταλλάγµατος , όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 της ένστασης αλλά γιατί:  

Α. Στην πρώτη του σελίδα αναφέρεται ποσό 864.471,35 ως εγκεκριµένο συµπληρωµατικά , 
γεγονός που  δεν ισχύει. 
Β. Περιλαµβάνεται µεγάλος αριθµός εργασιών µε ποσότητες που δεν έχουν εγκριθεί. 
Γ. Περιλαµβάνονται νέες εργασίες που δεν έχουν εγκριθεί επίσης . 

∆. Ο µεγάλος αριθµός των µη εγκεκριµένων ποσοτήτων και εργασιών δεν επέτρεπε την                        
διόρθωση του λογαριασµού από τη Υ/σία.                        

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την απόρριψη της ένστασης. …………». 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση των όρων διενέργειας των πρόχειρων διαγωνισµών για την ανάδειξη των 
αναδόχων 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, συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής 
διεξαγωγής των διαγωνισµών και έγκριση δαπάνης για την δηµοσίευση της σχετικών 
ανακοινώσεων διενέργειας των διαγωνισµών.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 23/925/09-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η 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  
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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).  

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
73672/5513/21-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73687/2832/21-08-2012 στον 
φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «.. α) Μετά την ισχύ 
του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και την κοινοποίηση του αρ. πρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 26 του παραπάνω 
Νόµου που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµό 
µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια οργανική µονάδα, προέβη στη 
διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών, 
από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στην επιτροπή 
διεξαγωγής των διαγωνισµών προµήθειας και µεταφοράς αλατιού λευκού (πλυµένου) 
οδικών δικτύων (χύµα), για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας οχηµάτων και την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετούς στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 
δίκτυο, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2012-20013, 
προϋπολογισµού 55.000,00 € και 50.000,00, πλέον Φ.Π.Α., αντίστοιχα. Σας υποβάλλουµε 
προς τούτο το Πρακτικό κλήρωσης των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών, καθώς και 
την σχετική ανακοίνωση της διεξαγωγής αυτής και παρακαλούµε, λόγω αρµοδιότητας, να 
συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από το άρθρο 38 του Π.∆. 118/07 Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού και παρακολούθησης - παραλαβής του αλατιού και των εργασιών µεταφοράς 
του, καθώς και αντιµετώπισης κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση των 
συµβάσεων. β) Σας αποστέλλουµε σχέδια των Ανακοινώσεων - Προσκλήσεων, για τη 
διενέργεια των διαγωνισµών, για την προµήθεια και µεταφορά άλατος, για τις ανάγκες 
αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2012-20013 και σας παρακαλούµε για την έγκριση των 
όρων τους. γ) Εισηγούµαστε επίσης την έγκριση δαπάνης 70,00 €, για τη δηµοσίευση, σε 
µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας των διαγωνισµών (Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 
0841).». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/953/30-08-2012) 

Α. Εγκρίνει τους όρους διενέργειας των κάτωθι πρόχειρων διαγωνισµών, όπως συντάχθηκαν 
από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου σε 
συνεργασία µε τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται 
στην αριθµ. πρωτ. 73672/5513/21-08-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, ήτοι:  

1) του 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  

2) του 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. 

Σηµειώνεται ότι 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). 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των προσφορών, των ανωτέρω 
πρόχειρων διαγωνισµών της Περιφέρειας Ηπείρου, για την προµήθεια και την µεταφορά 
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αλατιού για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειµερινή περίοδο 2012-2013, και ορίζει τα µέλη αυτής µε 
τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από τη ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 
και αναφέρονται στο από 20-08-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

1. Ζησίδης Ματθαίος, υπάλληλος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του 
κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων, ως Πρόεδρος 

2. Παππάς Αντώνιος, υπάλληλος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του 
κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών – Εργοδηγών, 

3. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, υπάλληλος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 
του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών – Εργοδηγών. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Ευθυµίου ∆ήµητρα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, 

2. Στόλη Φωτεινή, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Γραµµατέων, 

3. Μπλέτσα Παναγιώτα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 

Έργο της Επιτροπής αυτής, είναι η διεξαγωγή των διαγωνισµών, η αξιολόγηση των 
προσφορών, η παραλαβή του αλατιού και των εργασιών µεταφοράς του, καθώς και η 
αντιµετώπιση κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη € 70,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική 
εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας των ανωτέρω διαγωνισµών. 
......................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Ιωάννινα, 20-08-2012 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΛΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 2012-13. 

 

 Σήµερα στις 20/08/2012 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντίστοιχων αναπληρωµατικών µελών, για τη 

συµµετοχή τους στην επιτροπή διεξαγωγής των διαγωνισµών προµήθειας και µεταφοράς 

αλατιού λευκού (πλυµένου) οδικών δικτύων (χύµα), για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας 

οχηµάτων και την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετούς 

στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη 

χειµερινή περίοδο 2012-20013, προϋπολογισµού 55.000,00 € και 50.000,00, πλέον Φ.Π.Α., 

αντίστοιχα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο που, βάσει της από 15/12/2011 συνταχθείσας ∆ιαπιστωτικής πράξης 

κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σε µισθολογικά κλιµάκια 

του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

1. Ζησίδης Ματθαίος, υπάλληλος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του 

κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων - Μηχανολόγων, 

2. Παππάς Αντώνιος, υπάλληλος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, του 

κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών – Εργοδηγών, 

3. Γκοδώσης ∆ηµοσθένης, υπάλληλος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων, 

του κλάδου ∆.Ε. Τεχνικών – Εργοδηγών. 
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 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

1. Ευθυµίου ∆ήµητρα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, 

1. Στόλη Φωτεινή, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Γραµµατέων, 

2. Μπλέτσα Παναγιώτα, υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. 

 

  Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ζησίδης Ματθαίος και γραµµατέας η Στόλη Φωτεινή, 

υπάλληλος της αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Έργο της Επιτροπής αυτής, είναι η κατάρτιση των τεχνικών – ποιοτικών 

προδιαγραφών και των όρων των προκηρύξεων, η διεξαγωγή των διαγωνισµών, η αξιολόγηση 

των προσφορών, η παραλαβή του αλατιού και των εργασιών µεταφοράς του, καθώς και η 

αντιµετώπιση κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

 
 Ιωάννινα, 20/08/2011 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 14ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
74008/3210/21-08-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, για την δηµιουργία 
αντιπυρικών ζωνών στο Τ.∆. Αµάραντου του ∆ήµου Κόνιτσας, από 20-08-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις του 
Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 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. 74008/3210/21-8-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης 
µίσθωσης από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την παροχή 
έργου από 20/8/2012, για τη δηµιουργία αντιπυρικών ζωνών στο Τ.∆. Αµαράντου του ∆ήµου 
Κόνιτσας, κατόπιν αιτήµατος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λόγω πυρκαγιάς και δεδοµένου ότι η 
Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό το είδος του µηχανήµατος (D8 
προωθητήρας) που απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74332/3218/22-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74406/2848/22-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για την 
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παροχή έργου από 20-08-2012 προκειµένου να δηµιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες στην στο Τ.∆. 
Αµαράντου του ∆ήµου Κόνιτσας, στους ιδιοκτήτες και χειριστές ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στη συνηµµένη κατάσταση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 (απόφαση 24/954/30-08-2012)  

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 20-08-2012 για τη δηµιουργία  
αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή του  Τ.∆. Αµαράντου του ∆ήµου Κόνιτσας προκειµένου να έχουν 
πρόσβαση τα οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε στην περιοχή, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 74008/3210/21-8-2012 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό το είδος του 
µηχανήµατος (D8 προωθητήρας) που απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Ντόκος Κων/νος ΜΕ 51006 Αµάραντος Κόνιτσας 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, από 22-08-2012, σύµφωνα µε 
την αριθµ. 74289/3217/22-08-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για τον καθαρισµό των 
φρεατίων σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για την αποφυγή πληµµυρικών 
φαινοµένων ενόψει του Φθινοπώρου. 

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. 74289/3217/22-8-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης µίσθωσης 
από τη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης για την παροχή έργου από 
22/8/2012, για τον καθαρισµό των φρεατίων σε περιοχές του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για την 
αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων και δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στον 
µηχανικό της εξοπλισµό µηχάνηµα µε ειδικό πολύ στενό κουβά για τον καθαρισµό των φρεατίων. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74443/3220/22-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74455/2850/22-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
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οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για την 
παροχή έργου από 22-08-2012 προκειµένου να καθαριστούν τα φρεάτια στο λεκανοπέδιο 
Ιωαννίνων, στον ιδιοκτήτη και χειριστή ΜΕ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνηµµένη 
κατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη άµεσης επέµβασης για την αποφυγή πληµµυρικών 
φαινοµένων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
  (απόφαση 24/955/30-08-2012) 

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 22-08-2012 για τον καθαρισµό των 
φρεατίων σε περιοχές του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων για την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων ενόψει 
του Φθινοπώρου, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη άµεσης επέµβασης για την αποφυγή πληµµυρικών 
φαινοµένων, σύµφωνα µε την αριθµ. 74289/3217/22-8-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και 
δεδοµένου ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν διαθέτει στον µηχανικό της εξοπλισµό το είδος του 
µηχανήµατος (µηχάνηµα µε ειδικό πολύ στενό κουβά) που απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών:  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Ζαραβέλας Σπυρίδων ΜΕ 88470 Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 16ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού 
καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 100.000,00 
µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 76008/7520/28-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76068/2920/28-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθ. 62869/2589/13-07-2012 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) 
το έργο: Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – 
Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού 100.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. Με την αρ. 
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73103/7188/17-08-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη 
του έργου του θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/956/30-08-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
τίτλο «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – 
Ηγουµενίτσας», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Η. και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 76008/7520/28-08-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου, µε την αρ. 73103/7188/17-08-2012  απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας για την 
κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού 
καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», 
προϋπολογισµού € 100.000,00  µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Hπείρου , που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 76010/7521/28-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 76064/2919/28-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε την αριθ. 62866/2588/13-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: 
«Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – Μετσόβου – 
Αυχένας Κατάρας», προϋπολογισµού € 100.000,00  µε ΦΠΑ .Με την αρ. 73102/7187/17-
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08-2012 απόφαση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του 
θέµατος. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/957/30-08-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
τίτλο «Αντιµετώπιση φθορών ασφαλτικού καταστρώµατος της Ε.Ο. 6 Ιωαννίνων – 
Μετσόβου – Αυχένας Κατάρας», προϋπολογισµού € 100.000,00  µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030), µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Η. και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 76010/7521/28-08-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 73102/7187/17-
08-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 18ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής 
υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου 
«ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATI C AREA)», της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, 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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις διατάξεις 
του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», των Π.∆. 
59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, 
αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και 
την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων. 

6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 73867/2759/21-
08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 73935/2839/21-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών στην 
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Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA). Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε). Ο 
προϋπολογισµός του έργου  είναι 25.000,00€ µε ΦΠΑ και χρονική διάρκεια αυτού  µέχρι 31-12-
2013.  Επίσης εισηγείται την έγκριση των όρων της επισυναπτόµενης διακήρυξης, αριθµ.7/2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/958/30-08-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Προµήθεια εξοπλισµού της πιλοτικής υλοποίησης δικτύου ποδηλατικών σταθµών 
στην Ηγουµενίτσα στο πλαίσιο του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, προϋπολογισµού € 
25.000,00 µε ΦΠΑ, και µε χρονική διάρκεια µέχρι 31-12-2013, που συγχρηµατοδοτείται κατά 85% 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους 
(Π∆Ε). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε 
κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως 
συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 73867/2759/21-08-2012 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
- Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ µε 
το εξής σκεπτικό: «Ήδη από την πρώτη ∆ράση του έργου ADRIMOB που δηµοπρατήθηκε, δηλ. για 
την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, είχαµε εκφράσει τις επιφυλάξεις µας για 
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού (αριθµ. 5/163/13-02-2012 
8/253/14-03-2012 και 11/403/23-04-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής). Λαµβάνοντας 
υπόψη και τα προβλήµατα που συνεχίζουν να εµφανίζονται στις διακηρύξεις, αλλά και στις 
διαδικασίες των διαγωνισµών των τριάντα και πλέον συγχρηµατοδοτούµενων έργων που 
υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου, είναι πλέον άµεση η αναγκαιότητα για συγκρότηση 
οµάδας υπηρεσιακών στελεχών σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε να 
επεξεργάζονται εγκαίρως και στα πλαίσια των έργων, συνολικά, σχέδιο διακηρύξεων, µε δεδοµένο 
το ευρύ θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, πολύ δε περισσότερο για τα 
διασυνοριακά. Αυτό θα  βοηθούσε στη καλύτερη λειτουργία τόσο των υπηρεσιακών όσο και των 
αιρετών οργάνων.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB,  στη σχετική αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», που µειοψήφησε « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, 
τα οποία δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην 
παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς 
αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των 
ολίγων». 

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

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
 8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 19ο 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη 
σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013, 
προϋπολογισµού € 51.650,00 µε ΦΠΑ.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 74475/2787/22-
08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74529/2851/22-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των 
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δράσεων του έργου ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA) 
στα πλαίσια υλοποίησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013  Νο: 034/2009. 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε). Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 51.650,00 
€ µε ΦΠΑ και χρονική διάρκεια αυτού µέχρι 31-12-2013.  Επίσης εισηγείται την έγκριση των όρων 
της επισυναπτόµενης διακήρυξης, αριθµ.8/2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/959/30-08-2012) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του 
έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 Νο: 034/2009, προϋπολογισµού € 51.650,00 µε ΦΠΑ, και 
µε χρονική διάρκεια µέχρι 31-12-2013, που συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Π∆Ε).  

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 74475/2787/22-08-2012 εισήγηση 
του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

� Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ µε 
το εξής σκεπτικό: «Ήδη από την πρώτη ∆ράση του έργου ADRIMOB που δηµοπρατήθηκε, δηλ. για 
την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, είχαµε εκφράσει τις επιφυλάξεις µας για 
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού (αριθµ. 5/163/13-02-2012 
8/253/14-03-2012 και 11/403/23-04-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής). Λαµβάνοντας 
υπόψη και τα προβλήµατα που συνεχίζουν να εµφανίζονται στις διακηρύξεις, αλλά και στις 
διαδικασίες των διαγωνισµών των τριάντα και πλέον συγχρηµατοδοτούµενων έργων που 
υλοποιούνται από την Περιφέρεια Ηπείρου, είναι πλέον άµεση η αναγκαιότητα για συγκρότηση 
οµάδας υπηρεσιακών στελεχών σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, ώστε να 
επεξεργάζονται εγκαίρως και στα πλαίσια των έργων, συνολικά, σχέδιο διακηρύξεων, µε δεδοµένο 
το ευρύ θεσµικό πλαίσιο που ισχύει για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, πολύ δε περισσότερο για τα 
διασυνοριακά. Αυτό θα  βοηθούσε στη καλύτερη λειτουργία τόσο των υπηρεσιακών όσο και των 
αιρετών οργάνων.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
IPA – ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB,  στη σχετική αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΗΠΕΙΡΟΥ», που µειοψήφησε « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, 
τα οποία δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην 
παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς 
αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των 
ολίγων». 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

          8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 54 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 20ο  

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ψυγείου και καταψύκτη για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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 Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74347/2786 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74433/2849/22-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση « ….. δαπάνης  των  740,00€ µε ΦΠΑ, για την 
προµήθεια ενός (1)  ψυγείου (570,00€) και ενός (1) καταψύκτη (170,00€) από την 
ELECTRONET –Κωλέττας Γεώργιος –Ηγουµ/τσα  µετά από λήψη δύο (2)  προσφορών. Η 
άλλη προσφορά είναι του ΤΣΟΚΑ-ΚΩΤΣΗ  Ηλεκτρονική-Ηγουµ/τσας µε συνολικό ποσό 
775,00€ (175,00€ για τον καταψύκτη και 600,00€ για το ψυγείο).Τα ανωτέρω θα 
χρησιµοποιηθούν από το Τµήµα Κτηνιατρικής για την αποθήκευση  δειγµάτων ζωικής 
προέλευσης. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 292  και ΚΑΕ 53221 του προυπολογισµού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/960/30-08-2012) 
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Εγκρίνει, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τη δαπάνη 
συνολικού ποσού € 740,00 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια ενός (1)  ψυγείου (570,00 €) και ενός 
(1) καταψύκτη (170,00 €), για την αποθήκευση δειγµάτων ζωικής προέλευσης, από την 
ELECTRONET – Κωλέττας Γεώργιος, της οποίας η προσφορά είναι η συµφερότερη, µετά από 
λήψη προσφορών που διενήργησε η Υπηρεσία.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 292, ΚΑΕ 53221 του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Παροχή εξουσιοδότησης Α) στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την προµήθεια 
πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης) για το έτος 2013 µετά από 
διαγωνισµό και Β) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηγουµενίτσας για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για 
το σχολικό έτος 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 του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
74714/2790/28-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76043/2917/28-08-2012 στον 
φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης 
1)στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας όπως προβεί µε δικές του διαδικασίες µετά από διαγωνισµό 
στην ανάδειξη προµηθευτών για την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης για το 
έτος 2013 και 2) στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου  
Ηγουµενίτσας όπως προβεί µε δικές της διαδικασίες µετά από διαγωνισµό στην ανάδειξη  
προµηθευτών για πετρέλαιο θέρµανσης για το σχολικό έτος 2012- 2013 για τα σχολεία 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 57 - 

του ∆ήµου , σύµφωνα µε το αριθ. 25920/22-8-2012 έγγραφο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
και αριθµ 120/23-8-2012  έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηγουµενίτσας 
καθώς και το από 28-8-2012 πρακτικό της πενταµελούς Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµών της Π. Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/961/30-08-2012) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης Α) στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας για την προµήθεια 
πετρελαιοειδών (πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης) για το έτος 2013 µε δικές του 
διαδικασίες, µετά από διαγωνισµό και Β) στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ηγουµενίτσας για την προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης για το σχολικό έτος 2012- 2013 µε δικές τους διαδικασίες, µετά από διαγωνισµό, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της 
παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και βάσει του από 28-08-2012 Πρακτικού της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή των ανωτέρω 
εξουσιοδοτήσεων. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 73581/3207/20-08-2012 και 
75940/3265/28-08-2012 έγγραφα συνηµµένα αντίστοιχα, µε αρ. πρωτ. 74737/2875/23-08-2012 και 
76033/2916/28-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την 
έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - συντήρηση για τα 
µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται 
στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης 
της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε 
όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/962/30-08-2012) 
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 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1321 του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας: 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 121903 GRADER 

Επισκευή υδραυλικής µπουκάλας - 
κατασκευή πείρου - αντικατάσταση 
ρουλεµάν - Επισκυεή ελαστικού - 
φίλτρα πετρελαίου (2) 

860,00 € 

2 9222 Ρυµουλκό Καλώδιο εκκίνησης µε γάντζους 250,00 € 

3 121902 JCB 
Αποστάτης - τσιµούχα - βαλβολίνη - 
λάδια 

480,00 € 

4 9957 Φορτηγό Ρύθµιση ταχογράφου - Βεβαιώσεις 175,00 € 
5 9923 Όχηµα  ∆είκτης λαδιού 25,00 € 
6 9228 Όχηµα  Περιοδικό Σέρβις 205,00 € 

7 121900 Φορτωτής Μπαταρίες (2) (αντικατάσταση) 220,00 € 

8 3880 ΟΧΗΜΑ 
Σετ συµπλέκτη - Βακβολίνες + 
Εργασία 

664,00 € 

9 9208 ΟΧΗΜΑ 
LED Signal F206-2BR (µπλε - 
κόκκινο) 

210,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.089,00 € 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
απολογισµός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, 
για το προηγούµενο έτος. 
.................................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
µε τίτλο «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες καθαρισµού ποταµού Καλαµά 
(περιοχή Αγίου Βλασίου)» προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 20/828/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε 
Κ.Α. 2010ΕΠ03000014 «Έργα αποκατάστασης ζηµιών από θεοµηνίες στην Περιφέρεια 
Ηπείρου έτους 2010», µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 63696/1299/16-07-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
πρωτ. 61807/1233/16-07-2012 απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, εγκρίθηκαν δε τα 
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λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, καθώς και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.   

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 72559/1520/14-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72583/2801/14-
08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το Πρακτικό 
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της ∆ηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 07-08-2012 για 
την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο «……Οι φάκελοι που 
περιείχαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίχθηκαν, καταγράφηκαν στο πρακτικό τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που περιείχοντο στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το 
νοµότυπο και η πληρότητά τους), µονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκε η βεβαίωση 
εγγραφής στο Μ. Ε. Ε. Π. Στο στάδιο αυτό της διαδικασίας γίνονται όλοι δεκτοί. Στη 
συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφηκαν από τον Πρόεδρο 
και τα µέλη της Ε. ∆. και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό 
έλεγχο σε πίνακα ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε. ∆. και αποτελεί µέρος του 
πρακτικού της. Κατόπιν η Ε. ∆. έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και 
ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το 
δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) 
και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά 
και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. Τέλος 
έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», 
σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των 
διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των κατά νόµο µηχανόσηµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά 
το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους 
ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε 
αυθηµερόν. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, 
διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η  
Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η 
Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι 
ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους διαγωνιζοµένους ότι 
µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ 
αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό διάστηµα 
δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. 
Αποφάσεις, τους όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού η Ε. ∆. για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου : «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες καθαρισµού ποταµού 
Καλαµά (περιοχή Αγίου Βλασίου)», προσωρινός µειοδότης είναι ο κ. Λάµπρου Αλκιβιάδης, 
Εµπειροτέχνης Ε∆Ε, µε έκπτωση  «Πέντε» (5 %),  µε προσφερόµενο ποσό 33.250,00 (µε 
Φ.Π.Α.). Η Ε. ∆. κρίνει την προσφορά του κ. Λάµπρου Αλκιβιάδη, Εµπειροτέχνη Ε∆Ε, 
συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ ΄ αυτήν. . ….». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/963/30-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 07-08-2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του έργου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες καθαρισµού ποταµού 
Καλαµά (περιοχή Αγίου Βλασίου)» προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Λάµπρος 
Αλκιβιάδης, Εµπειροτέχνης Ε∆Ε, µε έκπτωση 5% και µε προσφερόµενο ποσό 33.250,00 
µε Φ.Π.Α. και  
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− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Λάµπρο Αλκιβιάδη, Εµπειροτέχνη Ε∆Ε 
και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (5%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ.  
20/828/17-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα 
προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε εξειδικευµένους 
χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, εκτός από την 
εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της Περιφέρειας, 
για  να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην 
αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 72340/1517/13-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72344/2795/13-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την 
Μελέτη του θέµατος, που εκπονήθηκε µε βάση όλες τις Τεχνικές προδιαγραφές, τους 
Κανονισµούς και τις Τεχνικές οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και βεβαιώνεται η 
ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις εν γένει 
συµβατικές του υποχρεώσεις και το σχετικό Πρακτικό Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµ. 
Έργων του Νοµού Θεσπρωτίας, και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες για την 
παραλαβή και την έγκριση της µελέτης του θέµατος.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 24/964/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη µελέτη της Π.Ε. Θεσπρωτίας και την οριστική παραλαβή αυτής «Εκσυγχρονισµός 
Αρδευτικού έργου Βρυσέλλας Ν. Θεσπρωτίας», αναδόχων µελετητών Γ. Παπαχαραλάµπους 
(Υδραυλικά), ∆. Κωνσταντουδάκης (ΗΛ/Μ) και Γ. Παπαπαναγιώτου (Μ.Π.Ε.), που εκπονήθηκε 
µε βάση όλες τις Τεχνικές προδιαγραφές, τους Κανονισµούς και τις Τεχνικές οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και βεβαιώνεται η ποιοτική και ποσοτική της επάρκεια και η 
συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις εν γένει συµβατικές του υποχρεώσεις, σύµφωνα και µε 
το αριθµ. 7/13-08-2012 (Θέµα 1ο) Πρακτικό του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης και  παραλαβής 
της µελέτης. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Θεσπρωτίας 
έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και η µελέτη «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το 
Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας»,  προϋπολογισµού € 24.000,00. 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 66 - 

7. Την αριθµ. 11/398/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης, κατόπιν διαπραγµάτευσης, λόγω του επείγοντος, της 
µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. 
Ηγουµενίτσας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 23.774,13 µε ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 
3481/2006, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας που περιλαµβάνεται στο Πρακτικό αριθµ. 2/05-04-
2012 (Θέµα 1ο) και Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση, 
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν 
τα µέλη αυτής. 

8. Την αριθµ. 16/623/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 05-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού 
κατόπιν διαπραγµάτευσης για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και η 
ανάθεση εκπόνησής της, στο µελετητικό γραφείο «ΕΠΤΑ Α.Ε. -  ENVIC Ε.Π.Ε.», µε ποσό 
προσφοράς 18.300,00 (χωρίς ΦΠΑ). 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 72568/1522/14-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72585/2803/14-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σας στέλνουµε συνηµµένα την 
µελέτη του θέµατος , που εκπονήθηκε µε βάση όλες τις τεχνικές προδιαγραφές , τους 
κανονισµούς και τις τεχνικές οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, βεβαιώνεται η ποιοτική 
και ποσοτικής της επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις εν γένει συµβατικές 
του υποχρεώσεις και παρακαλούµε για την από µέρους σας έγκριση. Στέλνουµε συνηµµένα 
και την θετική γνωµοδότηση του Περ. Συµβ. ∆.Ε. της περιφ. Ενότητας Θεσπρωτίας όπως 
διατυπώθηκε στο αριθ. 7/13-08-12 πρακτικό του.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 24/965/30-08-2012) 

Εγκρίνει την τοπογραφική µελέτη και την παραλαβή αυτής, της µελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Εκπόνηση µελέτης οδοποιίας για το Σ.Μ.Α. Ηγουµενίτσας», αναδόχου µελετητικού γραφείου 
«ΕΠΤΑ Α.Ε. -  ENVIC Ε.Π.Ε.», που εκπονήθηκε µε βάση όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, τους 
κανονισµούς και τις τεχνικές οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και βεβαιώνεται η ποιοτική 
και ποσοτική της επάρκεια και η συµµόρφωση του αναδόχου προς τις εν γένει συµβατικές του 
υποχρεώσεις, σύµφωνα και µε το αριθµ. 7/13-08-2012 Πρακτικό του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το οποίο γνωµοδότησε οµόφωνα 
υπέρ της έγκρισης και παραλαβής της τοπογραφικής µελέτης. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση του 3ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», αναδόχου ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ72569/1523/14-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72581/2799/14-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΚΑΠ Ν.Α. Θεσπρωτίας. Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 
γίνεται τακτοποίηση µε την τελική αξία ασφάλτου και η υπέρβαση που παρουσιάζει ως 
προς την αρχική σύµβαση οφείλεται µόνο στην τελική αξία ασφάλτου. Η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., σε συµφωνία µε τον ανάδοχο στο ποσό 151.050,61 
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ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.), µε υπέρβαση ως προς την αρχική σύµβαση κατά 13.058,02 € που 
οφείλεται µόνο στην τελική αξία ασφάλτου.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/966/30-08-2012) 

Εγκρίνει τον 3ο (και Τελικό) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδικού 
δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», αναδόχου εταιρείας «ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08, σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και για την 
τακτοποίηση του τελικού ποσού της αξίας ασφάλτου, συνολικής δαπάνης € 151.050,61 
δηλαδή µε υπέρβαση κατά € 13.058,02 (ποσοστό 9,46 %) σε σχέση µε την συµβατική 
δαπάνη, και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το αριθµ. 6ο/09.07.2012 (θέµα 7ο) 
Πρακτικό του. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 69 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση του 3ου (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση 
επαρχιακού οδικού δικτύου αριθµ. 3 από Φιλιάτες έως Λεπτοκαρυά (οδικό κύκλωµα 
Μουργκάνας )», αναδόχου εταιρείας «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 72571/1524/14-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72582/2800/14-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΚΑΠ της Π.Ε.Θ.  Με τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  γίνεται 
τακτοποίηση ως προς την τελική αξία ασφάλτου. Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 6ο/09.07.2012 
(θέµα 6ο) πρακτικό του και η αύξηση της δαπάνης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου (απόφαση αριθµ.8/38/25-07-12). Η Υπηρεσία 
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εισηγείται την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε., σε συµφωνία µε τον ανάδοχο στο ποσό 161.077,88  
ΕΥΡΩ ( µε Φ.Π.Α ) µε υπέρβαση κατά 20.640,44€ ως προς την αρχική σύµβαση, λόγω 
αξίας ασφάλτου . 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/967/30-08-2012) 

Εγκρίνει τον 3ο (και Τελικό) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση 
επαρχιακού οδικού δικτύου αριθµ. 3 από Φιλιάτες έως Λεπτοκαρυά (οδικό κύκλωµα 
Μουργκάνας)», αναδόχου εταιρείας «Ο∆ΟΚΑΤ Α.Ε.», όπως συντάχθηκε από ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
Ν.3669/08, σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες, και για την τακτοποίηση του τελικού ποσού 
της αξίας ασφάλτου, συνολικής δαπάνης € 161.077,88 µε το ΦΠΑ, δηλαδή µε υπέρβαση 
κατά € 20.640,44  (ποσοστό 14,70%) σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη, και υπέρ της 
έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το αριθµ. 6ο/09.07.2012 (θέµα 6ο) Πρακτικό του, και η αύξηση της 
δαπάνης εγκρίθηκε µε την αριθµ. 8/38/25-07-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση του 2ου  Μειωτικού (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 
βατότητας δρόµου προς Άνω Σέλιανη», αναδόχου εταιρείας «Γ. Μπότσαρης & Σια 
Ε.Ε.».  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 72565/1521/14-08-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72584/2802/14-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΠΙΝ∆ΟΣ. Με τον παρόντα 2ο Μειωτικό (τελικό) ΑΠΕ γίνεται 
τακτοποίηση µε την τελική αξία ασφάλτου και η µείωση που παρουσιάζει ως προς την 
αρχική σύµβαση οφείλεται στη µείωση του ποσού της αξίας ασφάλτου και του ποσού της 
αναθεώρησης. Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την 
έγκριση του 2ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 7ο/09.07.2012 (θέµα 2ο) πρακτικό του. Η Υπηρεσία 
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εισηγείται την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου σε συµφωνία µε τον 
ανάδοχο στο ποσό των € 255.532,89 µε  µείωση  της εγκεκριµένης δαπάνης κατά 
7.266,35  ευρώ (µε Φ.Π.Α.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/968/30-08-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο (και Τελικό) Μειωτικό Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση 
Βατότητας ∆ρόµου Προς Άνω Σέλιανη», αναδόχου εταιρείας «Γ. Μπότσαρης κ ΣΙΑ ΕΕ.», 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 57 του Ν.3669/08, σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και για την τακτοποίηση του 
τελικού ποσού της αξίας ασφάλτου, συνολικής δαπάνης € 255.532,89 δηλαδή µε µείωση 
κατά € 7.266,35 σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη, και υπέρ της έγκρισης του οποίου, 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
το αριθµ. 7ο/09.07.2012 (θέµα 2ο) 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση του 3ου Μειωτικού (Τελικού) Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Παράπλευρα έργα στον κόµβο Βασιλικού έως Καρτέρι», αναδόχου εταιρείας «∆. 
Χρήστου & Σια Ε.Ε.». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 73883/1547/21-08-
2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74109/2844/21-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΚΑΠ. Με τον παρόντα 3ο Μειωτικό (τελικό ) ΑΠΕ γίνεται τακτοποίηση 
µε την τελική αξία ασφάλτου και η µείωση που παρουσιάζει ως προς την αρχική σύµβαση 
οφείλεται στη µείωση του ποσού της αξίας ασφάλτου. Το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ µε το αριθµ. 7ο/13.08.2012 
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(θέµα εκτός ηµ. διάτ) πρακτικό του. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 3ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου όπως συντάχτηκε σε συµφωνία µε τον ανάδοχο στο 
ποσό των  234.331,08 €  (µε Φ.Π.Α.), ο οποίος  παρουσιάζει  µείωση  της εγκεκριµένης 
δαπάνης κατά 21.937,34 € (ποσοστό -8,56%).  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/969/30-08-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο (και Τελικό) Μειωτικό Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Παράπλευρα 
έργα στον κόµβο Βασιλικού έως Καρτέρι», αναδόχου εταιρείας «∆. Χρήστου & Σια Ε.Ε.», 
όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 57 του Ν.3669/08, σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες και για την τακτοποίηση του 
τελικού ποσού της αξίας ασφάλτου, συνολικής δαπάνης € 234.331,08 δηλαδή µε µείωση 
κατά € 21.937,34 € (ποσοστό -8,56%) σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη, και υπέρ της 
έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το αριθµ. 7ο/13.08.2012 (θέµα Ε.Η.∆.) 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση – 
Αποκατάσταση προσβασιµότητας ∆ευτερεύοντος Επαρχιακού ∆ικτύου µε Εγνατία οδό», 
προϋπολογισµού € 32.066,00 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. 74805/1562/23-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 74981/2890/24-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία 
αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση για απ΄ 
ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, που θα 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:  

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ
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« … Στο δρόµο που συνδέει το επαρχιακό δίκτυο µε την Εγνατία οδό στη θέση Ελευθεροχώρι, 
υπάρχει άµεση ανάγκη για εκτέλεση εργασιών προσβασιµότητας. Οι εργασίες περιλαµβάνουν 
οδοστρωσία µε αδρανή υλικά και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. (Τα σηµεία 
των επεµβάσεων αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή ). Ο προϋπολογισµός αυτών των 
εργασιών σύµφωνα µε την µελέτη που επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 32.066,00 € 
(χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%). Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους 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: ¨ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο ¨  ποσού 32.066,00 €, που θα βαρύνει Πιστώσεις 
από ίδιους πόρους του Προϋπολογισµού Π.Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και του ΚΑΕ 9579 
(«Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), στον  Λάµπρου Γεώργιο του Μιχαήλ 
Εµπειροτέχνη που δραστηριοποιείται στην περιοχή, µε την προϋπόθεση ότι το έργο θα 
εκτελεστεί εντός είκοσι ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. (µε έκπτωση 2% και ποσό € 
31.424,26 µε ΦΠΑ) …...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/970/30-08-2012) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση – 
Αποκατάσταση προσβασιµότητας ∆ευτερεύοντος Επαρχιακού ∆ικτύου µε Εγνατία οδό», 
προϋπολογισµού € 32.066,00 (χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%), 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»), βάσει της µελέτης που συντάχθηκε 
από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 74802/1561/23-08-2012 απόφαση του ∆/ντή 
Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Λάµπρου Γεώργιο του Μιχαήλ, Εµπειροτέχνη, που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή, µε έκπτωση 2% και ποσό € 31.424,26 µε ΦΠΑ 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 
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 δρόµο που συνδέει 
το επαρχιακό δίκτυο µε την Εγνατία οδό στη θέση Ελευθεροχώρι, υπάρχει άµεση ανάγκη για 
εκτέλεση εργασιών προσβασιµότητας (οι εργασίες περιλαµβάνουν οδοστρωσία µε αδρανή υλικά 
και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας) και επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει να 
εκτελεσθούν άµεσα για να αρθούν σοβαροί επικείµενοι κίνδυνοι για τους διερχόµενους. 
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 

συµφωνεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην 
εκτέλεση του έργου, για το οποίο έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προσβασιµότητα 
∆ευτερεύοντος Εθνικού δικτύου», προϋπολογισµού € 15.031,00 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. 74797/1560/23-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 74980/2889/24-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία 
αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση για απ΄ 
ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, που θα 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:  

« … Στο δρόµο που συνδέει τον οικισµό της Μίχλας µε το δευτερεύον Εθνικό ∆ίκτυο (Εθνική 
Οδός αρ.6-Ηγουµενίτσας – Ιωαννίνων), υπάρχει άµεση ανάγκη για την αποκατάσταση της 
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βατότητας. Οι εργασίες περιλαµβάνουν κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, κατασκευή 
βραχοπαγίδας και τσιµεντόστρωση. (Τα σηµεία των επεµβάσεων αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή). Ο προϋπολογισµός αυτών των εργασιών σύµφωνα µε την µελέτη που 
επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 15.031,00 € ( χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 23%) . 
Το έργο χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους 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: ¨ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ¨ ποσού 15.031,00 €, που θα βαρύνει Πιστώσεις από 
ίδιους πόρους του Προϋπολογισµού  Π. Ε. Θεσπρωτίας του Φορέα 071 και  του ΚΑΕ 9579 
(«Εκτέλεση λοιπών έργων µη ειδικώς κατονοµαζοµένων»), στον Κόντη Πέτρο του Αθανάσιου 
που δραστηριοποιείται στην περιοχή, µε την προϋπόθεση ότι το έργο θα εκτελεστεί εντός είκοσι 
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. (µε έκπτωση 2% και ποσό € 14.729,99 µε 
ΦΠΑ).…...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/971/30-08-2012) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προσβασιµότητα 
∆ευτερεύοντος Εθνικού δικτύου», προϋπολογισµού € 15.031,00 (χωρίς το Ο.Ε. 18 % και µε ΦΠΑ 
23%), 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»), 
βάσει της µελέτης που συντάχθηκε από την Υπηρεσία και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
74791/1559/23-08-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, στον Κόντη Πέτρο του 
Αθανάσιου, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, µε έκπτωση 2% και ποσό € 14.729,99 µε ΦΠΑ 
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 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 στον δρόµο που συνδέει 
τον οικισµό της Μίχλας µε το δευτερεύον Εθνικό ∆ίκτυο (Εθνική Οδός αρ.6-Ηγουµενίτσας – 
Ιωαννίνων), υπάρχει άµεση ανάγκη για την αποκατάσταση της βατότητας (οι εργασίες 
περιλαµβάνουν κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, κατασκευή βραχοπαγίδας και τσιµεντόστρωση) και 
επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν άµεσα για να αρθούν σοβαροί επικείµενοι 
κίνδυνοι για τους διερχόµενους. 
 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 

συµφωνεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην 
εκτέλεση του έργου, για το οποίο έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επείγουσες 
αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο ∆. ∆. Τσαµαντά», 
προϋπολογισµού € 22.300,00 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. 68400/1427/31-07-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 68713/2631/01-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την 
οποία αποστέλλεται συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση 
για απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει Πιστώσεις από ίδιους 
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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 αριθµ. 3991/30-09-2090 Απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Σχεδιασµού και Προγραµµατισµού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, 
εγκρίθηκε η Μελέτη του έργου «Συντήρηση - βελτίωση Λαογραφικού Μουσείου ∆. ∆. 
Τσαµαντά», προϋπολογισµού 120.000 €, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 
Υπηρεσία µας. 2. Με την µε αριθµό Π. Π. 24/20-04-2010 Απόφαση του Γ. Γ. Π. Ηπείρου 
εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου του θέµατος, το οποίο είναι ενταγµένο στο 
πρόγραµµα «ΠΙΝ∆ΟΣ», µε Κωδικό ΣΑΕ 2009ΣΕ44000043 3. Μεταξύ του κ. 
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας και του Αναδόχου κ. Ράπτη Χρήστου, Πολ. Μηχ. Ε∆Ε 
υπεγράφη το µε αριθµό πρωτ. 19926/336/05-03-2012 Εργολαβικό Συµφωνητικό, 
συνολικής δαπάνης 81.271,49, εκ των οποίων ποσό 66.074,38 € αντιστοιχεί σε εργασίες 
και ποσό 15.197,11 σε   ΦΠΑ, µετά την έκπτωση 35 % που δόθηκε από τον Ανάδοχο. 4. 
Κατά την εκτέλεση του έργου και µετά από τις βροχοπτώσεις της χειµερινής περιόδου, µετά 
από αλλεπάλληλες αυτοψίες της Υπηρεσίας, τις µαρτυρίες των κατοίκων, αλλά και τα 
αιτήµατα του Συλλόγου του Μουσείου Τσαµαντά, προέκυψε οξύ πρόβληµα 
αντιπληµµυρικής προστασίας του ισογείου του κτιρίου του Μουσείου, το οποίο δεν είχε 
προβλεφθεί κατά την φάση σύνταξης της µελέτης του έργου. Πιο συγκεκριµένα για την 
αποκατάσταση των ζηµιών στο ισόγειο του κτιρίου, αλλά και για την αποφυγή περαιτέρω 
προβληµάτων κρίνονται απαραίτητες εργασίες όπως: • Η δηµιουργία περιµετρικής ζώνης 
από οπλισµένο σκυρόδεµα στη βόρεια πλευρά του κτιρίου του Μουσείου προκειµένου να 
αποφευχθεί η ροή και η είσοδος των οµβρίων υδάτων από τον κατηφορικό παράπλευρο 
δρόµο προς τον πέτρινο τοίχο του ισογείου του µουσείου και η επίστρωση της σκάλας µε 
πέτρα. • Η τοποθέτηση στην περιµετρική αυτή ζώνη σωληνώσεων και φρεατίων 
υδροσυλλογής των οµβρίων υδάτων που προέρχονται από την στέγη του κτιρίου. • Η 
καθαίρεση των παλαιών επιχρισµάτων του ισογείου του Μουσείου που έχουν διαβρωθεί 
πλήρως από την υγρασία και οι εργασίες αποκατάστασης αυτών (νέα επιχρίσµατα και 
ελαιοχρωµατισµοί). • Η δηµιουργία στεγανωτικής επίστρωσης µε τσιµεντοειδή υλικά στο 
εσωτερικό του ισογείου του µουσείου στη βόρεια πλευρά και για το τµήµα εκείνο που 
βρίσκεται κάτω από την εξωτερική περιµετρική στάθµη του εδάφους. 5. Για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού συντάχθηκε από την Υπηρεσία µας η µελέτη του 
έργου «Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο ∆. ∆. Τσαµαντά», 
προϋπολογισµού 22.300,00€, η οποία εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 68366/1420/31-07-2012 
Απόφαση του ∆/ντή Τ. Ε. Π .Ε. Θεσπρωτίας. 6. Επειδή οι εργασίες αυτές • δεν 
περιλαµβάνονται στην πρώτη σύµβαση κατασκευής του έργου «Συντήρηση-βελτίωση 
Λαογραφικού Μουσείου ∆. ∆. Τσαµαντά» • 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 18,13% της αξίας της κύριας 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: «Επείγουσες αντιπληµµυρικές 
εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο ∆. ∆. Τσαµαντά» στον κ. Ράπτη Χρήστο, Πολ. Μηχ. 
Ε∆Ε, µε την έκπτωση της πρώτης εργολαβίας (35%), ήτοι στο ποσό των 14.495,00€ (µε 
ΦΠΑ), µετά την σύµφωνη γνώµη και του Αναδόχου της πρώτης σύµβασης. .…...». 

7. Την αριθµ. 9/73/23-08-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ∆ήµου Φιλιατών για την 
υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/972/30-08-2012) 

Εγκρίνει, λόγω του επείγοντος και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ. 
πρωτ. 68400/1427/31-07-2012 εισηγητική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
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Θεσπρωτίας (ανωτέρω υπό στ. 6), και βάσει της µελέτης που συντάχθηκε από την Υπηρεσία 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 68336/1420/31-07-2012 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Επείγουσες αντιπληµµυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο ∆. ∆. Τσαµαντά», 
προϋπολογισµού € 22.300,00 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, στον Ράπτη Χρήστο, Πολ. Μηχ. Ε∆Ε, ανάδοχο του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση – Βελτίωση Λαογραφικού Μουσείου ∆.∆. 
Τσαµαντά», µε την έκπτωση της πρώτης εργολαβίας (35%), ήτοι για ποσό € 14.495,00 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. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
συµφωνεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, που δεν εξασφαλίζει τη διαφάνεια στην 
εκτέλεση του έργου, αντίθετα, το έργο έπρεπε να εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης 
των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό που 
να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση, 
εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της 
Περιφέρειας, για να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που 
συντελεί και στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου 
∆ηµητρίου Μπούγα 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», του Π.∆. 186/96 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2630/14-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 72487/2798/14-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 31-07-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 30.09.2012 λόγω δυσκολιών στην 
κατασκευή από την ύπαρξη κορµών δένδρων και υδάτων στις διώρυγες. Η Υπηρεσία 
συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 
30.09.2012 καθόσον  κατά την κατασκευή του έργου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές 
δυσκολίες και καθυστερήσεις των σκαπτικών µηχανηµάτων λόγω: α) Του µεγάλου 
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πλήθους κορµών δένδρων µεγάλου που βρίσκονται εντός της κοίτης των τάφρων και 
διωρύγων και φράζουν αυτή και για την αποµάκρυνσή τους απαιτείται κοπή και 
τεµαχισµός. β) Της υψηλής στάθµης του νερού εντός της κοίτης καθ’ όλη τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου µε επακόλουθο καθυστερήσεις και µείωση της απόδοσης των 
µηχανηµάτων. γ) Της ανάγκης διέλευσης των σκαπτικών µηχανηµάτων µέσω 
καλλιεργούµενων αγροτεµαχίων και της προσπάθειας ελαχιστοποίησης της ζηµιάς στις 
καλλιέργειες 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/973/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου ∆ηµητρίου 
Μπούγα Ε∆Ε, µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού 
Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «Κατσέλη Κ. - Κατσέλη Γερ. 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.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. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2632/27-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75460/2900/27-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 31-07-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης µέχρι  06-09-2012., προκειµένου να συνταχθεί ο  1ος-
ΑΠΕ. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι η σύµβαση υπογράφηκε την 06.02.2010 και η συµβατική 
προθεσµία έληξε την 06.08.12 και οι εργασίες έχουν περαιωθεί και συνηγορεί στο να δοθεί 
παράταση προθεσµίας ενός µηνός άνευ αναθεωρήσεως µέχρι 06.09.2012 επειδή 
συντάχτηκε  1Ος- ΑΠΕ  και  εκκρεµεί η έγκρισή του. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/974/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού 
Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «Κατσέλη Κ. - Κατσέλη Γερ. Ο.Ε.». 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εκβαθύνσεις χώρων ελλιµενισµού σκαφών στο 
Νεοχώρι και Κοµµένο και των στοµίων και τάφρων ιχθ-φείου Άγριλλος», αναδόχου 
Ευαγγέλου Χουλιάρα, µέχρι την 29-10-2012.    

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. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2834/28-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75817/2914/28-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την 
από 22.08.2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση προθεσµίας περάτωσης µέχρι  22-10-2012. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι η 
σύµβαση υπογράφηκε την 29.06.2012 και η συµβατική προθεσµία λήγει την 29 .08.12 και 
δεν εκτελέστηκαν εργασίες και συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας δύο µηνών  
άνευ αναθεωρήσεως ήτοι µέχρι 29.10.2012  λόγω αδυναµίας εκτέλεσης εργασιών στις 
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περιοχές οι οποίες καταλαµβάνονται τη θερινή περίοδο από λουόµενους κατοίκους τη 
θερινή περίοδο και ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων είναι προφανής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/975/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσµίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση των 
εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εκβαθύνσεις χώρων ελλιµενισµού σκαφών στο Νεοχώρι 
και Κοµµένο και των στοµίων και τάφρων ιχθ-φείου Άγριλλος», αναδόχου Ευαγγέλου 
Χουλιάρα, µέχρι την 29-10-2012. 
.................................................................................................................................................. 
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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση ανάθεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου, για το έργο του Π.Π.∆.Ε. 2012 
(πόροι τελών αδειών κυκλοφορίας & µεταβίβασης αυτοκινήτων 2012) της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του δρόµου 
Περάνθης – Κοµπότι», προϋπολογισµού € 4.000,00 µε ΦΠΑ.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2890/28-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 75897/2915/28-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « …. Σας γνωρίζουµε ότι προκειµένου να προωθηθεί το έργο 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι» (µήκους δρόµου 1.600 m 
περίπου), για ένταξη στο ΕΣΠΑ , πρέπει να  συνταχθεί Περιβαλλοντική Μελέτη. Για το 
σκοπό αυτό στο Π.Π.∆.Ε. 2012 (πόροι τελών αδειών κυκλοφορίας & µεταβίβασης 
αυτοκινήτων 2012) της ΠΕ Άρτας, είναι ενταγµένο το έργο «Εργασίες υπαίθρου και 
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γραφείου για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του δρόµου Περάνθης – Κοµπότι». Η δαπάνη 
των εργασιών εκτιµήθηκε στο ποσό των 8.543,48 € σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 όπως 
τροποποιήθηκε. Ο Χηµικός Μηχανικός Γεώργιος Τσακούµης, ο οποίος διαθέτει την 
απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή, δέχεται να εκτελέσει τις εργασίες 
αυτές άµεσα και µε αµοιβή περιλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 4.000,00 € σύµφωνα µε το 
συνηµµένο πινάκιο προεκτίµησης αµοιβής.». Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση ανάθεσης 
των εργασιών αυτών στον ως άνω τοπογράφο µηχανικό. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/976/30-08-2012) 

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών υπαίθρου και γραφείου, για το έργο του Π.Π.∆.Ε. 
2012 (πόροι τελών αδειών κυκλοφορίας & µεταβίβασης αυτοκινήτων 2012) της Π.Ε. Άρτας 
«Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για την περιβαλλοντική αξιολόγηση του δρόµου Περάνθης 
– Κοµπότι», προϋπολογισµού € 4.000,00 µε ΦΠΑ, προκειµένου να προωθηθεί το έργο 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόµου Περάνθη - Κοµπότι» (µήκους δρόµου 1.600 m 
περίπου), για ένταξη στο ΕΣΠΑ, στον Χηµικό Μηχανικό Γεώργιο Τσακούµη, ο οποίος 
διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και την υλικοτεχνική υποδοµή και δέχεται να εκτελέσει τις 
εργασίες αυτές άµεσα και µε αµοιβή 4.000,00 € µε ΦΠΑ.  

Εγκρίνει την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Άρτας) και του Γεώργιου Τσακούµη, Χηµικολυ Μηχανικού, για την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών υπαίθρου και γραφείου, σύµφωνα µε τα όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄αυτό. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, επαναλαµβάνοντας την πάγια 
θέση του για την ανάγκη οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα ειδικευµένο προσωπικό, που να διαθέτει τα 
προσόντα και την τεχνογνωσία, για την ανάληψη και διεκπεραίωση εργασιών και 
υπηρεσιών υποστήριξης των έργων που εκτελεί η Περιφέρεια, ώστε να µην υφίσταται 
ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και στην αύξηση του κόστους 
κατασκευής των έργων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση 
στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», αναδόχου εταιρείας «Κατσέλη Κ. 
- Κατσέλη Γερ. 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.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2864/27-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75744/2911/28-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του 1ου 

 

Α.Π.Ε. του έργου του θέµατος, µε 
προτεινόµενη δαπάνη 112.662,67 € µε το ΦΠΑ, η οποία παρουσιάζει µείωση  κατά 
3.737,33 € σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/977/30-08-2012) 

− Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», 
αναδόχου εταιρείας «Κατσέλη Κ. - Κατσέλη Γερ. Ο.Ε.», επειδή στην εισήγηση δεν 
περιλαµβάνεται η σχετική γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. 
Άρτας και  

− Αναπέµπει το θέµα στην ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για 
τις περαιτέρω ενέργειες αρµοδιότητάς της. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της 22ης συνάντησης   
Ελληνικών χορευτικών τµηµάτων της περιοχής 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 Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74665/465 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74777/2882/23-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται τη συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, µε τον 
Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστακιών Άρτας της 22ης συνάντησης Ελληνικών 
χορευτικών τµηµάτων της περιοχής, που θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεµβρίου 2012 στους 
Κωστακιούς Άρτας. Η ΠΕ Άρτας στα πλαίσια των πολιτιστικών και τουριστικών της 
δράσεων, θεωρεί πολύ σηµαντική την προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς από τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής και εισηγείται την έγκριση 
ποσού 600,00 € µε τον ΦΠΑ. σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 0845. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/978/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, στη συνδιοργάνωση µε τον 
Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Κωστακιών Άρτας της 22ης συνάντησης Ελληνικών 
χορευτικών τµηµάτων της περιοχής, που θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεµβρίου 2012 στους 
Κωστακιούς Άρτας,  

Η Π.Ε. Άρτας στα πλαίσια των πολιτιστικών και τουριστικών της δράσεων, θεωρεί πολύ 
σηµαντική την προσπάθεια για τη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς από τους 
πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. 

Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη ποσού € 600,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 
072 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες Σχέσεις» του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου – 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την κάλυψη µέρους των εξόδων που θα προκύψουν από 
την ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων και υλικού για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενοικίαση 
µικροφωνικών εγκαταστάσεων, την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και προσκλήσεων και τη 
διαµονή, φιλοξενία και διατροφή των επίσηµων προσκεκληµένων. Οι υπόλοιπες δαπάνες 
διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές.. 
...................................................................................................................................................... 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

          8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Παροχή εξουσιοδότησης σε όλους τους ∆ήµους της Π.Ε. Άρτας, τα Νοµικά τους 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα Ιδρύµατά τους, για την ανάδειξη προµηθευτών 
ειδών τροφίµων, λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, για το 
έτος 2013 µε δικές τους διαδικασίες. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 2944/24-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75119/2896/24-08-2012 
στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 08-08-2012 Πρακτικό  της 
Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών για τη 
διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας έτους 2012, που συγκροτήθηκε µε 
την αριθµ.4/121/9-2-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
το οποίο γνωµοδοτεί για την παροχή εξουσιοδότησης για την ανάδειξη, από τους ίδιους, 
προµηθευτή – χορηγητή τροφίµων, πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών 
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παντοπωλείου και εισηγείται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση σε όλους τους Ο.Τ.Α. και τα 
Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα ιδρύµατά τους, που θα καταθέσουν 
σχετικά αιτήµατα στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και 
εφόσον επικαλούνται σχετική δυνατότητα, ώστε να προβούν στην προµήθεια τροφίµων, 
λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου και πετρελαιοειδών, κατά περίπτωση, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για το έτος 2013. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/979/30-08-2012) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης σε όλους τους Ο.Τ.Α. της Π.Ε. Άρτας, τα Νοµικά τους 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και τα ιδρύµατά τους, που θα καταθέσουν σχετικά αιτήµατα στο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Περιφέρειας Ενότητας Άρτας και 
εφόσον επικαλούνται σχετική δυνατότητα, για την ανάδειξη µε δικές τους διαδικασίες, 
προµηθευτών – χορηγητών τροφίµων, πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου, για την κάλυψη των αναγκών τους για το έτος 2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του άρθρου 13 του 
Ν.2503/1997 και βάσει του από 08-08-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής 
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των προσφορών για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισµών 
της Π.Ε. Άρτας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω 
εξουσιοδότησης. 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

          8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 40ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

  
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 2944/24-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75119/2896/24-08-2012 
στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/980/30-08-2012) 

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

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

          8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0829 Λοιπές µεταφορές 300,00 
Προµήθεια έτους 2012 για τη ∆ΙΑΣ Α.Ε. για την 
πληρωµή προν.  επιδόµατος νεφροπαθών 

072.0843 
Εκδόσεις –
εκτυπώσεις 
βιβλιοδεσία 

369,00 
Εκτυπώσεις βιβλίων µισθοδοσίας & κλεισίµατος 
ετών 2010-2011για τη ∆/νση ∆/κού - Οικ/κού    

072.0851 
Αµοιβές για 

συντήρηση και 
επισκ.µον.εγκατ. 

1.600,00 

∆απάνη για συντήρηση (69) κλιµατιστικών και (33) 
fan coil των Υπηρεσιών   της  Π.Ε. Άρτας από τον 
ψυκτικό  «ΡΑΚΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ» ο οποίος 
υπέβαλλε την χαµηλότερη µεταξύ τεσσάρων  (4) 
κλειστών προσφορών 

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση 

&επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

121,5 

Επισκευή  φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και 
αντικατάσταση κλειδαριάς εσωτερικής πόρτας της 
∆/νσης Αγρ. Οικ. & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. 

072.1699 Λοιπές προµήθειες 400,00 
Προµήθεια σφραγίδων για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. 
Άρτας 

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ 

&λοιπού συναφού 
εξοπλισµού 

936,4 

∆απάνη για προµήθεια υλικού για  επισκευή-
συντήρηση εκτυπωτών της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Άρτας και της ∆/νσης Α/θµιας 
Εκπ/σης Ν. Άρτας. 

072.3199 
Λοιπές επιστροφές 

εσόδων 45,00 

∆απάνη προκειµένου να επιστραφεί χρηµατικό 
ποσό (παράβολο Τράπεζας ΑΤΕ για µεταβίβαση 
οχήµατος)  από τη ∆/νση Μεταφορών & Επικ. της 
Π.Ε. Άρτας 

ΣΥΝΟΛΟ 3.771,90  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 41ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας 
– τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 127.000,00 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. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – 
τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 127.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 37/5/28-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού 
Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η 
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Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του ∆ήµου 
Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

8. Την αριθµ. 17/687/21-06-2012 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. 51211/2399/08-06-2012 εισήγηση της 
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. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 72615/3375/16-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72689/2804/16-08-
2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 07-08-
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 «Ιωάννης Μάκης & Σία Ο.Ε.» που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 41% και προσφερόµενο ποσό 80.058,47 € 
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 24/981/30-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 07-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου στην περιοχή ∆ήµου Πρέβεζας της Π.Ε. Πρέβεζας – 
τεχνικά επί της 8ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισµού € 127.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία 
µε την επωνυµία «Ιωάννης Μάκης & Σία Ο.Ε.» µε έκπτωση 41% στις τιµές του τιµολογίου 
και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 80.058,47 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ιωάννης 
Μάκης & Σία Ο.Ε.», 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 41% 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 42ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 
88.000,00 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. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 
88.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθ, 42/5/28-05-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού 
και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε η Προγραµµατική 
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Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου - Π.Ε. Πρέβεζας και του ∆ήµου Ζηρού για την 
υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

8. Την αριθµ. 17/688/21-06-2012 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. 54005/2549/18-06-2012 εισήγηση της 
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. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 74590/3468/23-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74727/2872/23-08-
2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 14-08-
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, στον Ιωάννη Καραµπιτιανη Ε∆Ε που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 7% και προσφερόµενο ποσό 82.409,14 € 
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 24/982/30-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα στο ∆.∆. Θεσπρωτικού ∆ήµου Ζηρού», προϋπολογισµού € 
88.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε ο Ιωάννης Καραµπιτιανης Ε∆Ε µε έκπτωση 7% στις τιµές του 
τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 82.409,14 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Ιωάννη Καραµπιτιανη Ε∆Ε, 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 7% 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 43ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-08-2012 δηµοπρασίας, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς 
οχετού στο ρέµα καρυδά-συµπληρωµατικά τεχνικά οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 8/38/25-07-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Κατασκευή πλακοσκεπούς 
οχετού στο ρέµα Καρυδά – Συµπληρωµατικά τεχνικά οδού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 22/864/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου του θέµατος, 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 66699/3155/25-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν 
δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
74586/3467/23-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74733/2874/23-08-2012 στον φάκελο 
13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 14-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
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του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου και εισηγείται την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου του θέµατος, στον 
∆ηµητρίου Βασίλειο Ε∆Ε που είναι ο απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 3% και 
προσφερόµενο ποσό 30.070,00  € µε Φ.Π.Α. το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες 
τιµές. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/983/30-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-08-2012 δηµοπρασίας µε 
πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού στο ρέµα καρυδά-συµπληρωµατικά τεχνικά οδικού δικτύου 
Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 31.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο ∆ηµητρίου Βασίλειος Ε∆Ε, µε έκπτωση 3% στις 
τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού, και µε προσφερόµενο ποσό € 30.070,00  µε ΦΠΑ 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον ∆ηµητρίου Βασίλειο Ε∆Ε, 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 (3%) είναι συµφέρουσα, 
ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 22/864/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επαναλαµβάνοντας 
τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του 
έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης και συνήθως 
µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 22/864/31-
07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν δικαιολογείται η διαδικασία 
του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, αντίθετα, το έργο έπρεπε να 
εκτελεσθεί από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Επανέλαβε δε, την πάγια θέση του για την ανάγκη 
οργάνωσης και στελέχωσης των Υπηρεσιών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, µε κατάλληλα 
ειδικευµένο προσωπικό που να διαθέτει τα προσόντα και την τεχνογνωσία, καθώς και συνεργεία 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να είναι 
σε θέση, εκτός από την εκπόνηση των µελετών, να αναλαµβάνουν και την εκτέλεση των έργων της 
Περιφέρειας, για  να µην υφίσταται ανάγκη µίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτικού τοµέα, που συντελεί και 
στην αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 104 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 44ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Συντηρήσεις - διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 185.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και έγκριση 
επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.    

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και Αποκατάσταση του οδικού 
∆ικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Συντηρήσεις – 
διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 185.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 15/590/30-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
45429/2099/23-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε, 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74225/3450/22-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74272/2846/22-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει µε συνηµµένο το από 21-08-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα 
δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται 
την η επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, την 02-10-
2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/984/30-08-2012) 

A. Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Συντηρήσεις - διαγραµµίσεις επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 185.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο η διενεργηθείσα 
δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για 
επίδοση προσφοράς.  

B. Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της 
εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
ορίζει την 2η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08.  

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

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

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 45ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας  
«Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, 
Βρυσούλας και Ωρωπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη 
άγονος, και έγκριση επαναδηµοπράτησής του µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.    

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο 
«Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, 
Βρυσούλας και Ωροπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 17/686/21-06-2012  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής 
δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
51160/2395/08-06-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε, 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 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74632/3481/23-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75022/2893/24-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει µε συνηµµένο το από 21-08-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα 
δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται 
την η επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, την 02-10-
2012. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/985/30-08-2012) 

A. Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε 
τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τµήµατα των ∆.∆. Σκιαδά, 
Βρυσούλας και Ωρωπού», προϋπολογισµού € 42.500,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο 
η διενεργηθείσα δηµοπρασία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς.  

B. Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της 
εγκεκριµένης διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και 
ορίζει την 2η Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08.  

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 46ο 

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης του κονδυλίου της ασφάλτου) του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού – Κατασκευή», 
αναδόχου Κ/ξίας ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 74773/3496/23-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74810/2888/23-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του ΕΣΠΑ. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι: « … ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
συντάχθηκε λόγω αυξοµείωσης των ποσοτήτων και εκτέλεσης εργασιών απόλυτα 
αναγκαίων για την ορθή και άρτια σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 109 - 

επιστήµης εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου. Κρίθηκε αναγκαία η εκτέλεση των 
εργασιών αυτών για την παράδοση ορθού, εντέχνου και αυτοτελούς συµβατικού 
αντικειµένου, χωρίς να διαφοροποιούνται ουσιαστικά οι εργασίες της µελέτης και οι 
επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων της εγκεκριµένης 
µελέτης του έργου, πάντοτε στο πνεύµα του Άρθρου 8 παρ. 43 του Ν.1418/84 και Π.∆. 
609/85 αντίστοιχα και όπως αυτά τροποποιήθηκαν, δεν αλλάζει δε ούτε το σχέδιο ούτε η 
φύση του έργου. Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 2.611.491,27 ευρώ 
παρουσιάζει δηλαδή υπέρβαση 18.956,83 ευρώ από τον 1ο Α.Π.Ε. (2.592.534,44 ευρώ) 
που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της ασφάλτου.». Στην εισήγηση 
επίσης επισυνάπτονται το µε αριθµ. Πρωτ.:3551/21-08-2012 έγγραφο της Ε.∆.Α. 
Περιφέρειας Ηπείρου και το µε αριθµ.6ο/23-08-2012 (θέµα 5ο) Πρακτικό του Π.Σ.∆.Ε. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/986/30-08-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. (Υπερβατικός λόγω αύξησης του κονδυλίου της ασφάλτου) του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας «Ανέγερση ∆ηµοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού – Κατασκευή», αναδόχου 
Κ/ξίας ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Ε. ΦΟΝΤΑΡΑΣ, όπως συντάχθηκε από ∆/νση 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08, συνολικής 
δαπάνης € 2.611.491,27 δηλαδή µε υπέρβαση κατά € 18.956,83 από τον 1ο Α.Π.Ε. (€ 
2.592.534,44) που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της ασφάλτου, και 
υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό Συµβούλιο 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε το αριθµ. 6ο/23-08-2012 (θέµα 5ο) Πρακτικό του, ενώ µε 
το αρ. πρωτ. 3551/21-08-2012 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου, διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για την τροποποίηση της σύµβασης, βάσει του 2ου 
Α.Π.Ε. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 47ο 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά 
έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας Λούρου 
ποταµού στο ∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου Ελένης Παππά Ε∆Ε.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 75297/3231/27-08-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 75388/2899/27-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΚΑΠ Π.Ε. Πρέβεζας. Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι  ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν για να γίνει 
τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών µε απορρόφηση του κονδυλίου των 
απροβλέπτων και να συµπεριληφθεί µια νέα εργασία, πάντοτε στο πνεύµα του Άρθρου 
57 του Ν.3669/08 και δεν αλλάζει δε ούτε το σχέδιο ούτε η φύση του έργου. Η 
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προτεινόµενη δαπάνη είναι € 33.266,44 µε ΦΠΑ παρουσιάζει δηλαδή υπέρβαση από τη 
συµβατική των € 28.460,25 κατά € 4.806,19 εξαιτίας της αύξησης του κονδυλίου της 
ασφάλτου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και επισυνάπτει το µε 
αριθµ.6ο/23-08-2012 (θέµα 9ο ΕΗ∆) Πρακτικό του Π.Σ.∆.Ε. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/987/30-08-2012)  

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα επί της 10ης επαρχ. οδού στο ∆.∆. Τύριας - Λιθορριπές προστασίας 
Λούρου ποταµού στο ∆.∆. Κλεισούρας ∆ήµου Ζηρού», αναδόχου Ελένης Παππά Ε∆Ε, όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν.3669/08, συνολικής δαπάνης € 33.266,44 δηλαδή µε υπέρβαση κατά € 
4.806,19 από τη συµβατική (€28.460,25) που οφείλεται στην αύξηση του κονδυλίου της 
ασφάλτου, και υπέρ της έγκρισης του οποίου, γνωµοδότησε οµόφωνα το Περιφερειακό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε το αριθµ. 6ο/23-08-2012 (θέµα 9ο ΕΗ∆) 
Πρακτικό του.  

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 48ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή (περιστρεφόµενη τσάπα και 
διαξονικό φορτηγό), για τον καθαρισµό το Ποταµού Αχέροντα σε ορισµένα επικίνδυνα σηµεία, 
προϋπολογισµού δαπάνης € 10.070,10 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο καθώς και για τον καθαρισµό 
των ποταµών του Ν. 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 και τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

6. Την αριθµ. 3/13/28-03-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 
2012, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Μίσθωση µηχανηµάτων για καθαρισµό και 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο  καθώς και για τον καθαρισµό των 
ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 73465/3429/20-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 73482/2830/20-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «…… η ∆/νση Τεχνικών Έργων έχει αναλάβει τον καθαρισµό του  Ποταµού 
Αχέροντα σε ορισµένα επικίνδυνα σηµεία .Επειδή οι παρεµβάσεις αυτές θεωρούνται επείγουσες 
λόγο του ερχόµενου χειµώνα απαιτείται η µίσθωση µιας περιστρεφόµενης τσάπας και ενός 
διαξονικού φορτηγού. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τα εξής: 1.Εγκριση µίσθωσης µιας 
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περιστρεφόµενης τσάπας  µε αριθµ.ΜΕ 15120 για 100 ώρες και ενός διαξονικού φορτηγού µε 
αριθµό ΡΖΗ6472 ΓΙΑ 100 ώρες. Ιδιοκτησίας  Νικόλαου Κασσαβου. 2.Εγκριση διάθεσης πίστωσης 
11.070,00. € µε Φ.Π.Α.(τσάπα περιστρεφόµενη 100ωρ.χ50€/h=5.000,00 ,φορτηγό διαξονικό 
100ωρ.χ40€/h=4.000,00) =9.000,00x23%ΦΠΑ=11.070,00€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το 
Περιφερειακό πρόγραµµα ΚΑΠ/2012 και συγκεκριµένα από το έργο : « Μίσθωση µηχανηµάτων για 
καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο Επαρχιακό και βασικό δίκτυο καθώς και για τον 
καθαρισµό των ποταµών του Ν. Πρέβεζας...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/988/30-08-2012) 

− Εγκρίνει, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, η οποία έχει 
αναλάβει τον καθαρισµό του ποταµού Αχέροντα σε ορισµένα επικίνδυνα σηµεία, τη µίσθωση των 
κάτωθι ιδιωτικών µηχανηµάτων, ιδιοκτησίας Νικολάου Κάσσαβου, ο οποίος έδωσε την οικονοµικότερη 
προσφορά, µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισµού του 
ποταµού Αχέροντα σε ορισµένα επικίνδυνα σηµεία και λόγω του επείγοντος, επειδή οι παρεµβάσεις 
αυτές θεωρούνται επείγουσες λόγω του ερχόµενου χειµώνα ως εξής:  

Α) µια περιστρεφόµενη τσάπα µε αριθµ. ΜΕ 15120 που θα εργασθεί για 100 ώρες και 

Β) ένα διαξονικό φορτηγό µε αριθµ. ΡΖΗ 6472 που θα εργασθεί για 100 ώρες 

−  Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη € 11.070,00 µε ΦΠΑ, για την πληρωµή των εργασιών που θα εκτελέσουν 
τα ανωτέρω ιδιωτικά µηχανήµατα, ιδιοκτησίας Νικολάου Κάσσαβου (ήτοι: τσάπα περιστρεφόµενη 100 
ώρες Χ 50€/h = 5.000,00 χωρίς ΦΠΑ και φορτηγό διαξονικό 100 ώρες Χ 40€/h = 4.000,00 χωρίς ΦΠΑ= 
9.000,00 Χ 23% ΦΠΑ = 11.070,00 € µε ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του έργου του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, «Μίσθωση µηχανηµάτων για 
καθαρισµό και αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο  καθώς και για τον 
καθαρισµό των ποταµών και ρεµάτων του Ν. Πρέβεζας ». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι η παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση Ηπείρου», έχει καταθέσει συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων 
και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο Ηπείρου (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), αλλά και στην αριθµ. 3/13/28-03-2012 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση 
της Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για 
την αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων στελεχωµένων µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, 
που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 49ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών των Επιτροπών α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών β) 
Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών, και γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και 
προσφυγών, για συµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
προϋπολογισµό µέχρι € 60.000,00 (πρόχειρος διαγωνισµός) 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, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε εκτέλεση 
αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-
08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των χρηµατικών ποσών 
του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που 
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 73846/321/21-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 74107/2842/21-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
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εισηγείται τη συγκρότηση των Επιτροπών α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης 
των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών β) Παραλαβής 
συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών, και γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, 
για συµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Π.Ε. Πρέβεζας µε προϋπολογισµό 
µέχρι € 60.000,00 (πρόχειρος διαγωνισµός) για το έτος 2012 και τον ορισµό των µελών 
τους, όπως έχουν προκύψει µετά από την διαδικασία κλήρωσης που προβλέπεται από το 
άρθρο 26 του Ν. 4024/11. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/989/30-08-2012) 

Συγκροτεί τις Επιτροπές α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών β) Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – 
υπηρεσιών, και γ) Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών 
του Ν. 3886/2010, για συµβάσεις συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
προϋπολογισµό µέχρι € 60.000,00 (πρόχειρος διαγωνισµός) για το έτος 2012, και ορίζει τα 
µέλη αυτών µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως προέκυψαν 
από τη διενεργηθείσα από την Π.Ε. Πρέβεζας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 και αναφέρονται στο 
από 21-08-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Α. Επιτροπή ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Νάσης Φρίξος, ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης)  

Χριστοδούλου Φωτεινή (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

2 
Σιούτης Σπυρίδων (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Παππάς Απόστολος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

3 
Ιωάννου Σταυρούλα (ΤΕ ∆’ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Λιόντος Βασίλειος (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

Β. Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών υπηρεσιών και εργασιών 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Ακρίβος Κωνσταντίνος, ως πρόεδρος (ΠΕ ∆’ 
Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Υπάλληλος Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας)  

Χαρµαντά Αγγελική (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

2 
Μαλέσκου Χριστίνα  (ΠΕ Ε’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Μάρη-Ντούλα Αγλαΐα (ΤΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας) 

3 
Κιτσαντάς Αθανάσιος (ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, 
Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής) 

Κατωγιάννη Καλλιόπη  (ΤΕ ∆’ Πληροφορικής, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

 

Γ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Καλόγηρος Απόστολος ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Χατζίκος Αλέξανδρος (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

2 
Κανιώρης Σπυρίδων (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

Κωνσταντινίδου Στεφανία (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού 
– Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 
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3 
Ναστούλη Αναστασία  (ΤΕ ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Λάζαρη Αναστασία (ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη συνολική του 
διαφωνία – όπως και της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως έχει 
εκφρασθεί σε σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου – µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, δεδοµένου ότι  δεν έχουν το 
σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην 
υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, 
αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  εξυπηρετούν τα συµφέροντα των 
ολίγων.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Πρέβεζα,   21  -  08  - 2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                             
 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 

για συµµετοχή υπαλλήλων σε επιτροπές των άρθρων 27 και 38 του Π.∆. 118/07 για 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα  της Π.Ε. Πρέβεζας µε προϋπολογισµό έως 60.000 µε 

ΦΠΑ(πρόχειρος διαγωνισµός). 

 

Σήµερα, στις 21/08/2012 ηµέρα Τρίτη, παρουσία των: 

1. Μάρη-Ντουλα Αγλαΐας, προϊσταµένης του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας 

2. Νάση Φρίξου, προϊσταµένου του τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Πρέβεζας. 

3. Νάση Βαρβάρας, υπάλληλο  της Π.Ε. Πρέβεζας 

διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών και αντιστοίχων αναπληρωµατικών µελών για τις 

επιτροπές του άρθρων 27 και 38 του Π.∆. 118/07 από την συνταχθείσα προς τούτο 

κατάσταση όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις να συµµετέχουν στο εν λόγω συλλογικά 

όργανα, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο 

κάθε υπαλλήλου.  

Κληρώθηκαν ως τακτικά και αναπληρωµατικά τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά: 

 

 

Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για 

ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Νάσης Φρίξος, ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης)  

Χριστοδούλου Φωτεινή (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

2 
Σιούτης Σπυρίδων (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Παππάς Απόστολος (ΠΕ ∆’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

3 
Ιωάννου Σταυρούλα (ΤΕ ∆’ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας, Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής) 

Λιόντος Βασίλειος (ΠΕ ∆’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 
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Επιτροπή παραλαβής συµβάσεων προµηθειών - υπηρεσιών  

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Ακρίβος Κωνσταντίνος, ως πρόεδρος (ΠΕ ∆’ 
Επικοινωνίας & ΜΜΕ, Υπάλληλος Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας)  

Χαρµαντά Αγγελική (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού – Οικ/κού, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

2 
Μαλέσκου Χριστίνα  (ΠΕ Ε’ ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Μάρη-Ντούλα Αγλαΐα (ΤΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 
Πρέβεζας) 

3 
Κιτσαντάς Αθανάσιος (ΠΕ ∆’ Ιχθυοπαθολόγων, 
Υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής) 

Κατωγιάννη Καλλιόπη  (ΤΕ ∆’ Πληροφορικής, 
Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού) 

 

 

 

Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 
Καλόγηρος Απόστολος ως πρόεδρος (ΠΕ Β’ 
∆ιοικ/κού – Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Χατζίκος Αλέξανδρος (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

2 
Κανιώρης Σπυρίδων (ΠΕ Β’ Μηχανικών – 
Υπάλληλος της ∆/νση Ανάπτυξης) 

Κωνσταντινίδου Στεφανία (ΠΕ ∆’ ∆ιοικ/κού 
– Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

3 
Ναστούλη Αναστασία  (ΤΕ ∆ιοικητικού – 
Λογιστικού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

Λάζαρη Αναστασία (ΠΕ Β’ ∆ιοικ/κού – 
Οικ/κού, Υπάλληλος ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού) 

 

 
 

Πρέβεζα  21 - 8 - 2012 
Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

 
 

Μάρη Ντούλα Αγλαΐα 
 
 
Νάσης Φρίξος 
 
 
Νάση Βαρβάρα 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 50ο 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 73836/320/21-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 74108/2843/21-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: « … Στα πλαίσια του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Interreg IVC η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει στην υλοποίηση του έργου 
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«Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για τη φύση» (“Sustainable Use of Regional 
Funds for Nature / SURF-Nature”). Στο πρόγραµµα αυτό η Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως 
απλός εταίρος µε συνολικό προϋπολογισµό 93.000 €. Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 85% 
από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους. Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
για γραφική ύλη, αναλώσιµα και λοιπά είδη αρχειοθέτησης για τη διαχείριση του παραπάνω 
συγχρηµατοδοτούµενου συγκεκριµένου έργου και µόνον και λόγω της µικρής δαπάνης που 
απαιτείται, η Π.Ε. Πρέβεζας θα προχωρήσει στην προµήθεια των ειδών µε τη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης. Η συνολική δαπάνη της Π.Ε. Πρέβεζας για την προµήθεια των 
ειδών δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 870,26€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Το ποσό 
αυτό καλύπτεται από την κατηγορία «∆ιοίκηση» (Administration) του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού του έργου. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για την έγκριση 
διάθεσης πίστωσης ύψους 870,26 ευρώ για προµήθεια αναλώσιµων υλικών, γραφικής 
ύλης και ειδών αρχειοθέτησης για τη διαχείριση του  συγχρηµατοδοτούµενου έργου 
Interreg IVC SURF-Nature.». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/990/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 870,26 µε ΦΠΑ, για την προµήθεια αναλώσιµων 
υλικών, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών αρχειοθέτησης για τη διαχείριση του 
συγχρηµατοδοτούµενου έργου «Αειφόρος χρήση των περιφερειακών πόρων για τη φύση» 
(“Sustainable Use of Regional Funds for Nature / SURF-Nature”), στα πλαίσια του 
προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IVC, στην υλοποίηση του οποίου 
συµµετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, ως απλός εταίρος µε συνολικό προϋπολογισµό 
€ 93.000,00. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της κατηγορίας «∆ιοίκηση» 
(Administration) του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του έργου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές 
ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα 
δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 51ο 

Κατάρτιση της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού και έγκριση των όρων αυτής, 
για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και 
Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 
2007-2013/CYCLO», προϋπολογισµού € 21.755,00 µε ΦΠΑ.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 73854/322/21-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 74104/2841/21-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
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αναφέρονται τα εξής: « …..  Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού επιχειρησιακού προγράµµατος 
MED και ειδικότερα στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2011 της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. 
Πρέβεζας έχει ενταχθεί από τις 4/7/2011 έργο µε τίτλο CYCLO «Ποδηλατικές πόλεις – 
Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα µεταφορά και τουριστική ανάπτυξη» (“Cycling cities – 
Local Opportunities for Sustainable Mobility and Tourism Development”) Στο πρόγραµµα 
αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει ως απλός εταίρος µε συνολικό 
προϋπολογισµό 50.000 €. Επικεφαλής εταίρος του προγράµµατος είναι ο ∆ήµος του 
Chiaravalle (Ιταλία) ενώ εταίρος του έργου από την Ελλάδα είναι και ο ∆ήµος Ιωαννίνων. 
Το έργο “CYCLO” αποτελεί τη συνεργασία 10 αρχών, φορέων και δηµόσιων οργανισµών 
που εργάζονται από κοινού και επικεντρώνονται στην απογραφή εµπειριών αειφόρου 
κινητικότητας µέσω εφαρµογών Χρήσης Ποδηλάτων σε µικρά και µεσαία Αστικά 
Συστήµατα στην περιοχή της Μεσογείου. Επίσης συµµετέχουν στην διάδοση µιας 
φιλοσοφίας αειφόρου και φιλικής προς το περιβάλλον οικονοµικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες Ευαισθητοποίησης, µεγάλη έµφαση δίνεται στη 
συµµετοχή όλων των πολιτών αλλά κυρίως των µαθητών ώστε να διαδοθεί η χρήση του 
ποδήλατου και σε νεαρές ηλικίες. Μετά την τροποποίηση του προϋπολογισµού του έργου 
διατίθεται ένα επιπλέον ποσό για τις παραπάνω ενέργειες ευαισθητοποίησης. Για την 
καλύτερη και προπάντων την έγκαιρη υλοποίηση των ενεργειών ευαισθητοποίησης του 
ανωτέρου έργου προτείνεται η πρόσληψη ενός έµπειρου εξωτερικού συνεργάτη, όπως 
εξάλλου συγκεκριµένα προβλέπεται από το πρόγραµµα, µε προϋπολογισµό 21.755,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Με βάση το παραπάνω και προκειµένου να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της προτεινόµενης παροχής υπηρεσίας του θέµατος 
παρακαλούµε για την κατάρτιση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο την 
συµφερότερη από οικονοµικής απόψεως προσφορά επιλογής αναδόχου για την «Παροχή 
Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της 
Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης και Εκδόσεων του έργου MED 2007-
2013/CYCLO». Παράλληλα για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, παρακαλούµε για τον 
ορισµό των αναγκαίων επιτροπών ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και Αξιολόγησης των 
προσφορών και Παραλαβής. Η σύνθεση των επιτροπών όπως προέκυψε από κλήρωση την 
21/8/2012 σύµφωνα µε το τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 προτείνεται ως 
εξής: ……». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/991/30-08-2012) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης 
και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO», προϋπολογισµού € 21.755,00 µε ΦΠΑ, 
µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από την Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 73854/322/21-08-2012 εισήγηση του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας.  

Σηµειώνεται ότι µε την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας, το έργο 
µε τίτλο CYCLO «Ποδηλατικές πόλεις – Τοπικές ευκαιρίες για αειφόρα µεταφορά και 
τουριστική ανάπτυξη» (“Cycling cities – Local Opportunities for Sustainable Mobility and 
Tourism Development”), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Επιχειρησιακού Προγράµµατος MED. 
Στο ως άνω Πρόγραµµα, η Περιφέρεια Ηπείρου\Π.Ε. Πρέβεζας συµµετέχει – όπως και ο 
∆ήµος Ιωαννιτών – ως απλός εταίρος µε συνολικό προϋπολογισµό € 50.000,00 µε 
επικεφαλής εταίρο τον ∆ήµο του Chiaravalle (Ιταλία). 

Οι συγκροτηθείσες, µε την ανωτέρω αριθµ. 24/989/30-08-2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, Επιτροπές α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και 
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εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών β) Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – 
υπηρεσιών και γ) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για συµβάσεις 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Π.Ε. Πρέβεζας µε προϋπολογισµό µέχρι € 60.000,00 
(πρόχειρος διαγωνισµός) για το έτος 2012,  
θα αποτελέσουν και τις Επιτροπές για τη διενέργεια, παραλαβή, Αξιολόγηση ενστάσεων και 
προσφυγών του ως άνω πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη Εξωτερικού Συνεργάτη της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την 
Υλοποίηση Επιπλέον ∆ράσεων και Παραδοτέων της Κατηγορίας Προώθησης Ενηµέρωσης 
και Εκδόσεων του έργου MED 2007-2013/CYCLO». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της διαφωνίας που 
έχει εκφράσει σε αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, σχετικές µε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», και διαφωνώντας µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα 
οποία δεν έχουν το σωστό προσανατολισµό, δεδοµένου ότι, ενώ υπάρχουν βασικές 
ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα 
δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και  
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 52ο 

Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και λοιπών εκδηλώσεων 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. 
1181/22/8/2012έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74998/2892/24-08-2012 στον φάκελο 13/2012 
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 στην εισήγηση. 

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 24/992/30-08-2012) 

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 
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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 επιµέλεια του Συνδέσµου 
Συρρακιωτών περιοχής Πρέβεζας, βραδιάς συρρακιώτικης µουσικοχορευτικής παράδοσης. Η 
εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 31 Αυγούστου 2012, ηµέρα Παρασκευή στην αυλή του 8ου 
∆ηµοτικού Σχολείου. Στη φετινή εκδήλωση θα γίνει προσπάθεια προβολής της µουσικής και χορευτικής 
παράδοσης των Συρρακιωτών. Απευθύνεται σε όλους τους φίλους της ποιοτικής παραδοσιακής 
µουσικής και του δηµοτικού χορού και θα προσκληθούν να παραστούν όλοι οι κάτοικοι του Νοµού.   

Η προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη διότι η συγκεκριµένη οµάδα (Συρρακιώτες) 
έχει έντονη παρουσία στο Νοµό. Επιπλέον θα προσελκύσει τουρίστες ξένους και έλληνες που 
βρίσκονται αυτή την περίοδο στην περιοχή. Η εκδήλωση έχει σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας 
µουσικής κληρονοµιάς της Ελλάδας δίνοντας έµφαση στην αυθεντική εκτέλεση των τραγουδιών και την 
απόδοση τους σε αναλλοίωτη µορφή καθώς συµµετέχουν µουσικοί που υπηρετούν τη γνήσια µουσική 
παράδοση, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µιας κοινωνικής  οµάδας  µε έντονη παρουσία 
στο Νοµό Πρέβεζας - αναπαράγοντας ένα κοµµάτι τους και προβάλλοντας το στο ευρύ κοινό και την 
τουριστική προβολή µέσω της µουσικής της παράδοσης που συντελούν στην πολιτιστική και κοινωνική 
ανάπτυξη  της περιοχής. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την αµοιβή της ορχήστρας, εκτυπώσεις και ενοικίαση 
καθισµάτων. 

Β. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, λαµπαδηδροµίας και τελετής 
υποδοχής της Φλόγας του Εθελοντή Αιµοδότη, στα πλαίσια της 10ης Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών Ελλάδας. Η Λαµπαδηδροµία των Εθελοντών Αιµοδοτών είναι µια 
εκδήλωση Πανελλήνιας εµβέλειας που ενώ ξεκίνησε ως ιδέα από το Σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών 
Ξυλοκάστρου, στη συνέχεια υποστηρίχθηκε και ενισχύθηκε από πολλούς Συλλόγους Εθελοντών 
Αιµοδοτών και Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε αποτέλεσµα κάθε καλοκαίρι, η «Φλόγα της 
Αγάπης» να διατρέχει ολόκληρη την Ελλάδα µεταφέροντας το µήνυµα της αλληλεγγύης. Σκοπός της 
εκδήλωσης είναι η διάδοση του θεσµού της εθελοντικής αιµοδοσίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού 
στο θέµα της εθελοντικής προσφοράς αίµατος. 

Στην περιοχή της Π.Ε. Πρέβεζας, θα γίνει εκδήλωση στην Ανθούσα στις 21 Σεπτεµβρίου 2012 µε την 
υποστήριξη του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Ανθούσας. Η λαµπαδηδροµία θα ξεκινήσει από το 
∆ηµοτικό στάδιο Πάργας στις 19:30 και θα καταλήξει στη πλατεία της Ανθούσας. Η τελετή υποδοχής θα 
πλαισιωθεί µε πανηγυρικές εκδηλώσεις οι οποίες θα περιλαµβάνουν παραδοσιακή µουσική και χορούς 
από πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την αµοιβή της ορχήστρας. 

Γ. Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο 
Ατόµων µε Αναπηρία Ν. Πρέβεζας και το Ειδικό σχολείο Πρέβεζας, ψυχαγωγικής εκδήλωσης, που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 7 Σεπτεµβρίου 2012 στο ∆ηµοτικό Καφενείο στην Πρέβεζα. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να έρθουν σε επικοινωνία άτοµα µε αναπηρία και µε µη αναπηρία, να 
αναπτυχθούν σχέσεις φιλίας, να περάσει το µήνυµα της άρσης του αποκλεισµού που υφίστανται τα 
άτοµα µε αναπηρία. Να τους δοθεί η ευκαιρία να βγουν από το σπίτι µε απώτερο στόχο να 
καταρριφθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις και να γίνει συνείδηση όλων ότι είµαστε ίσοι   ανεξάρτητα 
από τη διαφορετικότητα µας.  

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών συµµετοχής της Π.Ε. 
Πρέβεζας στην ανωτέρω διοργάνωση, για την ηχητική κάλυψη αυτής. 
...................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

          8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 53ο 

Έγκριση δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας από την Κύπρο, στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
73548/315/20-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74996/2891/24-08-2012 στον 
φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Η Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας, σε µια προσπάθεια για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, 
προτίθεται να προσκαλέσει µια αντιπροσωπία από την Κύπρο. Η αντιπροσωπία θα 
αποτελείται από το ∆ήµαρχο του Φλώρακα Πάφου και τουριστικούς πράκτορες. Θα 
διαµείνουν για µια εβδοµάδα περίπου στα τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεµβρίου. Ο 
σκοπός της επίσκεψης είναι να γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή προκειµένου να 
ξεκινήσει µια συνεργασία στον τουριστικό τοµέα µε την καθιέρωση τουριστικών πακέτων 
που θα φέρουν κύπριους τουρίστες αλλά και µια συνεργασία στον εµπορικό τοµέα µε 
ανταλλαγές προϊόντων.  Κατά την παραµονή τους θα έχουν επαφές µε τις Αρχές του 
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Τόπου (∆ηµάρχους, Επιµελητήριο), φορείς του εµπορίου και τουριστικούς παράγοντες. Με 
δεδοµένο ότι η επίσκεψη τους γίνεται έπειτα από πρόσκληση της Π.Ε. Πρέβεζας, 
απαιτείται κάλυψη του κόστους φιλοξενίας που συνολικά θα ανέλθει στα 2.500,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διαµονή και διατροφή. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2012, Ειδ. Φορέας 072, ΚΑΕ 0845». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/993/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 2.500,00 µε ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
072, ΚΑΕ 0845, του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την κάλυψη 
της φιλοξενίας από την Π.Ε. Πρέβεζας, αντιπροσωπείας από την Κύπρο, που θα επισκεφθούν 
την περιοχή περίπου στα τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεµβρίου. Η αντιπροσωπία θα 
αποτελείται από το ∆ήµαρχο του Φλώρακα Πάφου και τουριστικούς πράκτορες, σε µια 
προσπάθεια για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και µε σκοπό να γνωρίσουν την 
ευρύτερη περιοχή προκειµένου να ξεκινήσει µια συνεργασία στον τουριστικό τοµέα µε την 
καθιέρωση τουριστικών πακέτων που θα φέρουν κύπριους τουρίστες αλλά και µια συνεργασία 
στον εµπορικό τοµέα µε ανταλλαγές προϊόντων. 

Η ως άνω δαπάνη φιλοξενίας, θα καλύψει το κόστος για τη διαµονή και τη διατροφή της 
αντιπροσωπείας. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8.Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 54ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 19-06-2012 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση 
φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού € 
90.000,00 µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. 2/17-08-2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 
18 του Ν. 2218/94, µε την οποία έγινε δεκτή η από 17-07-2012 προσφυγή του Ιωάννη 
Σαµαντά, κατά της αριθµ. 18/746/03-07-2012 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε.  

 
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 Τ.Ε.Ο. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012, στο οποίο περιλαµβάνεται 
και το έργο «Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», 
προϋπολογισµού € 90.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την αριθµ. 11/408/23-04-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, του 
έργου του θέµατος µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
34450/1546/18-04-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

8. Το από 19-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος 
(υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 57495/2713/28-06-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 57857/2172/28-06-2012 στον 
φάκελο 10/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή έκανε δεκτούς 
όλους του συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, που προσκόµισαν στον διαγωνισµό όλα τα 
προβλεπόµενα από τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας δικαιολογητικά συµµετοχής στον 
διαγωνισµό. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό 
κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08, ανέδειξε προσωρινό 
µειοδότη τον Ιωάννη Σαµαντά Ε.∆.Ε., που προσέφερε  ποσοστό έκπτωσης Ε= 45%  στις 
τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης του έργου και 
ποσό προσφοράς 49.500,00 € µε Φ.Π.Α. 

9. Την από 22-06-2012 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Ε.∆.Ε.» που υποβλήθηκε κατά του ως άνω, από 19-06-2012 Πρακτικού της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος (αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 
57495/2713/28-06-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), µε την οποία ζητά την 
ακύρωση της συµµετοχής στον διαγωνισµό, του Ιωάννη Σαµαντά που αναδείχθηκε 
προσωρινός µειοδότης, βάσει του ανωτέρω Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, και 
την ανακήρυξη του ιδίου ως προσωρινού µειοδότη, επειδή είναι κατά σειρά ο δεύτερος 
µειοδότης, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ένσταση. 

10. Την από 28-06-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 57495/2713/28-06-
2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), σύµφωνα µε την οποία, κρίνοντας εξεταστέα 
την εµπροθέσµως υποβληθείσα ένσταση της εργοληπτικής επιχειρήσεως «ΤΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.∆.Ε.», εισηγείται για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, την 
αποδοχή της υπό κρίση ένστασης, και την κατακύρωση του αποτελέσµατος της 
δηµοπρασίας, στον δεύτερο µειοδότη Ε.∆.Ε. κ. ∆ηµήτριο Τέλη. 

11. Την αριθµ. 18/746/03-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία έγινε αποδεκτή η ανωτέρω, από 22-06-2012 ένσταση της 
εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.∆.Ε.», αναµορφώθηκε το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας και κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα αυτής, στη δεύτερη κατά σειρά 
µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση του ∆ηµητρίου Τέλη Ε∆Ε, η οποία προσέφερε 
έκπτωση 43% στις τιµές του τιµολογίου και προϋπολογισµού της εγκεκριµένης µελέτης του 
έργου και συνολικό ποσό προσφοράς € 51.300,00 µε ΦΠΑ, στην οποία και ανατέθηκε η 
εκτέλεση του έργου του θέµατος. 

12. Το αριθµ. 2/2012 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, στο οποίο 
περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 2/17-08-2012 απόφασή της (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
17/22-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 74730/2873/23-08-2012 στον 
φάκελο 1/2012 Προσφυγών), µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ 
αυτή, έγινε δεκτή η από 17-07-2012 προσφυγή του Ιωάννη Σαµαντά, κατά της αριθµ. 
18/746/03-07-2012 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η 
οποία και ακυρώθηκε, επειδή κατά τη λήψη της διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του 
άρθρου 18 του Ν. 2218/94, παράβαση νόµου και παράβαση των όρων της διακήρυξης του 
έργου.  

13. Την από 28-08-2012 ένσταση – αίτηση θεραπείας – αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης 
του ∆ηµητρίου Τέλη Ε∆Ε, κατά της ανωτέρω αριθµ. 2/17-08-2012 απόφασης της 
Επιτροπής Αποκ. ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, άρθρου 68 Π∆ 30/1996, η οποία 
κοινοποιήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή (αντίγραφο συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
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75792/2913/28-08-2012 στον φάκελο 1/2012 Προσφυγών), και για την οποία 
ενηµερώθηκαν τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, κατά τη συζήτηση του θέµατος.   

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/994/30-08-2012) 

Σύµφωνα µε την αριθµ. 2/17-08-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 
2218/94, µε την οποία έγινε δεκτή η από 13-01-2012 προσφυγή του 17-07-2012 προσφυγή 
του Ιωάννη Σαµαντά, κατά της αριθµ. 18/746/03-07-2012 αποφάσεως της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε, επειδή κατά τη λήψη της 
διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, παράβαση νόµου και 
παράβαση των όρων της διακήρυξης του έργου,  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

− Ανακαλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Ν. 3669/08, την αριθµ. 
18/746/03-07-2012 απόφασή της, µε την οποία αναµορφώθηκε το αποτέλεσµα της από 19-
06-2012 δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού € 
90.000,00 µε ΦΠΑ και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου Ε.∆.Ε.». 

− Εγκρίνει το από 19-06-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας «Τοποθέτηση 
φωτεινών σηµατοδοτών στη διασταύρωση προς Μύτικα», προϋπολογισµού € 90.000,00 µε 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό κατά σειρά µειοδοσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08, ανέδειξε προσωρινό µειοδότη τον Ιωάννη Σαµαντά Ε.∆.Ε., που προσέφερε ποσοστό 
έκπτωσης 45% στις τιµές του προϋπολογισµού και του τιµολογίου της εγκεκριµένης µελέτης 
του έργου και ποσό προσφοράς 49.500,00 € µε Φ.Π.Α. και   

− Αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, στον 
Ιωάννη Σαµαντά Ε.∆.Ε. και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του 
έργου και η προσφορά του µειοδότη (45,00%) είναι συµφέρουσα. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ 55ο 

Αποδοχή της συµµετοχής των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών 
{«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. 
«ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ}, στην 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της 
Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. 
Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ, βάσει της αριθµ. 1/17-08-
2012 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, µε την οποία έγινε δεκτή 
η από 04-07-2012 παραποµπή της ∆/νσης ∆ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, κατά της αριθµ. 16/629/08-06-2012 αποφάσεως της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και ακυρώθηκε.  

 
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. 2/46/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η προκήρυξη (µε τα Παραρτήµατα αυτής) της ανοιχτής διαδικασίας για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 
7 του Ν. 3316/2005 µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση 
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Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 1550/28/16-012012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη (φάκελος έργου µε τεύχη 
τεχνικών δεδοµένων έργου, σκοπιµότητας έργου, πρόγραµµα απαιτούµενων µελετών και 
τεύχος προεκτίµησης αµοιβής µελέτης, Συγγραφή υποχρεώσεων, οικονοµική προσφορά) 
τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας. 
Επίσης σηµειώθηκε ότι µε το αριθµ. πρωτ. 14739/ΣΠ/29-12-2011 έγγραφο της Μονάδας 
Παρακολούθησης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.∆Ι.Σ) του Κέντρου ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού ∆ικαίου, εκφράσθηκε η σύµφωνη γνώµη της επί του σχεδίου 
της περιληπτικής προκήρυξης σύµβασης της ανωτέρω µελέτης και διαπιστώθηκε η 
συµβατότητα των όρων της µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τις 
δηµόσιες συµβάσεις. 

7. Την αριθµ. 9/297/23-03-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης 
αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

8. Το Πρακτικό Ι/14-05-2012 (έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αρ. πρωτ. 44939/2060/01-06-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 49108/1869/05-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.). 

9. Την από 17-05-2012 ένσταση των συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών 
{«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. 
«ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ} κατά 
του Πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος 
(αντίγραφο συνηµµένο στο ανωτέρω αρ. πρωτ. 44939/2060/01-06-2012 έγγραφο της 
∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), µε την οποία ενίστανται κατά του ανωτέρω Πρακτικού, σύµφωνα 
µε το οποίο αποκλείσθηκε η σύµπραξή τους από τον διαγωνισµό, µε το σκεπτικό ότι το 
ατοµικό πτυχίο του µελετητή κ.  Σιώµου  Αντωνίου στελέχους της Εταιρείας «ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» έληξε την 24-07-2011 και δεν προσκοµίσθηκαν τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά σχετικά µε αίτηµα ανανέωσής του στη ΓΓ∆Ε – ∆15 του ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. 
Ειδικότερα στην ανωτέρω ένσταση αναφέρεται ότι η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που υπέβαλε η Σύµπραξη είναι απολύτως σύµφωνη µε όλους τους όρους της σχετικής 
Προκήρυξης για λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ένσταση. 

10. Την από 31-05-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το ανωτέρω αρ. πρωτ. 44939/2060/01-
06-2012 έγγραφο της ∆.Τ.Ε./ Π.Ε. Πρέβεζας), µε την οποία, για τους λόγους που 
αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή, εισηγείται την απόρριψη της ανωτέρω ένστασης των 
συµπραττόντων µελετητικών Εταιρειών – µελετητών {«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – 
ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ} κατά του Πρακτικού Ι της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος και τον αποκλεισµό τους  
από τον διαγωνισµό ανάθεσης της  µελέτης. 

11. Την αριθµ. 16/629/08-06-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία απορρίφθηκε η ανωτέρω ένσταση των συµπραττόντων 
µελετητικών Εταιρειών – µελετητών {«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – 
ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ} κατά του Πρακτικού Ι της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού της µελέτης του θέµατος, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην από 31-05-2012 εισήγηση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της µελέτης 
και η εν λόγω σύµπραξη αποκλείσθηκε από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού 
για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη 
Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 
361.944,63 µε ΦΠΑ. 

12. Το αριθµ. 2/2012 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/94, στο οποίο 
περιλαµβάνεται η µε αριθµ. 1/17-08-2012 απόφασή της (διαβιβάσθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
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18/22-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 75038/2894/24-08-2012 στον 
φάκελο 1/2012 Προσφυγών), µε την οποία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ 
αυτή, έγινε δεκτή η από 04-07-2012 παραποµπή της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, κατά της αριθµ. 16/629/08-
06-2012 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και 
ακυρώθηκε, επειδή κατά τη λήψη της διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 του 
Ν. 2218/94, παράβαση νόµου και παράβαση των όρων της διακήρυξης του έργου.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/995/30-08-2012) 

Σύµφωνα µε την αριθµ. 1/17-08-2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 
2218/94, µε την οποία έγινε δεκτή η από 04-07-2012 παραποµπή της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, κατά της αριθµ. 16/629/08-06-
2012 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία και 
ακυρώθηκε, επειδή κατά τη λήψη της διαπιστώθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 18 του Ν. 
2218/94, παράβαση νόµου και παράβαση των όρων της διακήρυξης του έργου,  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου 

− Ανακαλεί την αριθµ. 16/629/08-06-2012 απόφασή της, µε την οποία απέκλεισε από την 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. 
Πρέβεζας µε τίτλο «Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ, τη σύµπραξη µελετητικών Εταιρειών – 
µελετητών {«ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. 
– µε δ.τ. «ΟΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ}, 
βάσει του Πρακτικού Ι/14-05-2012 της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου 
εκπόνησης της µελέτης του θέµατος και  

− Κάνει δεκτή τη συµµετοχή της σύµπραξης µελετητικών Εταιρειών – µελετητών {«ΠΑΝΤΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ  Ε.Ε. – µε δ.τ. «ΟΡΙΟ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» – ΤΥΡΟΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ}, στην περαιτέρω 
διαδικασία του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Οριστική µελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 361.944,63 µε ΦΠΑ. 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1ο 

Έγκριση του αριθµ. ΙΙ/28-08-2012 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της 
Π.Ε. Άρτας 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. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 15/599/30-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε: Α) 
η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Άρτας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών 
για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2012, συνολικού 
προϋπολογισµού δαπάνης € 19.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά και 
ποσό € 10.000,00 µε ΦΠΑ για χαρτικά), που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας έτους (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111) και Β) οι όροι της διακήρυξης µε τα Παραρτήµατά της, 
για τη διενέργεια του ανωτέρω πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, όπως αυτή συντάχθηκε από 
το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας και επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. 1863/28-05-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

8. Την αριθµ. 22/883/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το 
αριθµ. Ι/12-07-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού 
του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο 
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Πρακτικό, έκανε δεκτή την προσφορά του µοναδικού ενδιαφερόµενου προµηθευτή: 
«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ – ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΗΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος έχει 
υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η 
διακήρυξη. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 2995/29-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76191/2925/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία διαβιβάζει συνηµµένα, το αριθ. ΙΙ/28-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής αποσφράγισης & 
αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών 
ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας και εισηγείται την έγκρισή του. 

Στο Πρακτικό ΙΙ/28-08-2012 αναγράφονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ 
 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
   Στην Άρτα σήµερα στις 28-8-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.µ. συνήλθε η επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση  προµηθειών, 
υπηρεσιών και εργασιών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 4/121/9-2-2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου και η οποία αποτελείται από 
τους κατωτέρω :  
1. Μπουραζάνη Χαράλαµπο, αναπληρωµατικό µέλος  

2. Κοντέα Κλεάνθη,  µέλος  

3. Τάσιου Μαρία, µέλος, 

Άπαντες υπάλληλοι της ∆/νσης  ∆/κού – Οικ/κού της Π.Ε. ΄Αρτας, προκειµένου να προβούν στο 
άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού διαγωνιζόµενου που πέρασε επιτυχώς την 
πρώτη φάση της αριθµ.οικ.2257/26-6-2012 διακήρυξης του Τµ. Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας 
σχετικά µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων για την προµήθεια 
γραφικών και χαρτικών ειδών του έτους 2012 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας.  
Η επιτροπή σε συνέχεια του αριθµ. Ι/12-07-2012 πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών)  το οποίο 
εγκρίθηκε µε την αριθµ22/883/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς, χωρίς την παρουσία του 
µοναδικού ενδιαφερόµενου προµηθευτή και κατέγραψε αυτή στον παρακάτω πίνακα :    

 
Α/Α ΟΝ/ΜΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΑΣ 
Α΄ ΓΡΑΦΙΚΑ (χωρίς 

Φ.Π.Α.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
ΧΑΡΤΙΚΑ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
1. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ-

ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-
ΜΗΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε. 

5.274,16€ 7.100,00€ 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η τιµή προσφοράς που 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.220,22€ µε Φ.Π.Α. (Πίνακας Α 6.487,22€ και Πίνακας Β 
8.733,00€) από την µοναδική προµηθεύτρια εταιρεία αφού δεν υπερβαίνει το όριο της 
διακήρυξης (19.000,00€ µε Φ.Π.Α.) είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία.  

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην εταιρεία «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ-ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΗΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε.» έναντι  του συνολικού ποσού των 15.220,22€ € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α.). 

 
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής και 
υποβάλλεται στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού -Οικονοµικού της  
Π.Ε. Άρτας για τις περαιτέρω ενέργειες. 
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……………………………………………………………………………………………………….…… 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/996/30-08-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. ΙΙ/28-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του πρόχειρου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. 
Άρτας, προϋπολογισµού δαπάνης € 19.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά 
και ποσό € 10.000,00 µε ΦΠΑ για χαρτικά), σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα 
της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού ενδιαφερόµενου προµηθευτή: «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ 
– ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΗΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος είχε γίνει αποδεκτός στον διαγωνισµό 
(αριθµ. 22/883/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής) και εισηγείται την κατακύρωση του 
διαγωνισµού στην ως άνω εταιρεία, δεδοµένο ότι η τιµή προσφοράς της, που ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των 15.220,22 € µε Φ.Π.Α. (Πίνακας Α 6.487,22 € και Πίνακας Β 8.733,00 €) αφού δεν 
υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης (19.000,00€ µε Φ.Π.Α.) είναι συµφέρουσα για την Υπηρεσία. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικών 
και χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισµού δαπάνης € 
19.000,00 µε ΦΠΑ (ήτοι ποσό € 9.000,00 µε ΦΠΑ για γραφικά και ποσό € 10.000,00 µε ΦΠΑ για 
χαρτικά), σύµφωνα µε τα αριθµ. Ι/12-07-2012 ΙΙ/28-08-2012 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, 
στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΙΑΜΒΟΣ – ΜΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΗΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑ Ο.Ε.», η οποία έχει υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και πληροί τις 
προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη, η δε οικονοµική της προσφορά είναι συµφέρουσα και δεν 
υπερβαίνει το όριο της διακήρυξης, και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 15.220,22 µε ΦΠΑ (ήτοι 
ποσό € 6.487,22 για γραφικά και ποσό € 8.733,00 για χαρτικά). 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεως µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία, για την προµήθεια γραφικών και 
χαρτικών ειδών έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1111). 
...................................................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 2ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός 
τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», αναδόχου ∆ηµητρίου Μπούγα Ε∆Ε.    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 2869/27-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76264/2929/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση του 1ου 

 

Α.Π.Ε. του έργου του θέµατος, 
συνολικής δαπάνης 66.500,00 € µε το ΦΠΑ, όσο και η συµβατική δαπάνη. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/997/30-08-2012) 
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− Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», 
αναδόχου ∆ηµητρίου Μπούγα Ε∆Ε, επειδή στην εισήγηση δεν περιλαµβάνεται η σχετική 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας και  

− Αναπέµπει το θέµα στην ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για 
τις περαιτέρω ενέργειες αρµοδιότητάς της. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του από 21-08-2012 πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 8/38/25-07-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης 
του Προγράµµατος Βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτυού Ν. Πρέβεζας, 
στο οποίο περιλαµβάνεται και το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ταράνα και στην 
περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 22/865/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 66697/3154/25-07-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν δε τα λοιπά συµβατικά τεύχη, και η δηµοπράτηση του έργου, βάσει 
της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 76184/3566/29-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76236/2926/29-08-2012 
στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 21-08-2012 
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, στον Αλέξανδρο Λαϊνα (Εµπειροτέχνη) που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση 6% και προσφερόµενο ποσό 42.736,53  € µε 
Φ.Π.Α. το οποίο εκτιµάται ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/998/30-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 δηµοπρασίας 
µε πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Ασφαλτόστρωση οδικού τµήµατος Ταράνα και στην περιοχή 4ου Γυµνασίου Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 45.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Λαϊνας (Εµπειροτέχνης), µε έκπτωση 6% 
στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού, και µε προσφερόµενο ποσό € 42.736,53 µε ΦΠΑ 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Αλέξανδρο Λαϊνα (Εµπειροτέχνη), 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 
(6%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους 
της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
όπως και στη σχετική αριθµ. 22/865/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
επαναλαµβάνοντας τη διαφωνία τους για την επιλογή της διαδικασίας του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου, και όχι ανοιχτού, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη 
διαδικασία της ανάθεσης και συνήθως µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
22/865/31-07-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν 
δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του 
θέµατος, και έπρεπε να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

  3. Καττής Νικόλαος 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων σίτισης των πυροσβεστών που συµµετείχαν 
στην αναζήτηση και ανάσυρση αγνοουµένου στο όρος Γκορίλας Παραµυθιάς ∆ήµου 
Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας από την Τετάρτη 22-08-2012 µέχρι και την ∆ευτέρα 27-08-
2012. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος  Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76369/3272/29-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76421/2931/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση συνολικής δαπάνης 175,00 €, που αφορά στην 
κάλυψη εξόδων σίτισης των πυροσβεστών που συµµετείχαν στην αναζήτηση και 
ανάσυρση αγνοουµένου στο όρος Γκορίλας Παραµυθιάς ∆ήµου Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας 
από την Τετάρτη 22-08-2012 µέχρι και την ∆ευτέρα 27-08-2012. Η δαπάνη θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 1699 της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/999/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 175,00 € για την κάλυψη εξόδων σίτισης των πυροσβεστών που 
συµµετείχαν στην αναζήτηση και ανάσυρση αγνοουµένου στο όρος Γκορίλας Παραµυθιάς 
∆ήµου Σουλίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από την Τετάρτη 22-08-2012 µέχρι και την ∆ευτέρα 27-
08-2012 σε βάρος του Φορέα 072, Κ.Α.Ε.1699 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

          8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση δαπάνης για το γέµισµα λακουβών µε τσιµέντο, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην περιοχή Κόνιτσας. 

 

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 Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76212/3268/29-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76246/2927/29-082012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για το γέµισµα λακουβών  µε τσιµεντο στην  
Επαρχιακή  οδό ΠΕ Ιωαννίνων (περιοχή Κόνιτσας). Η δαπάνη   θα ανέλθει στο ποσό των 
3.500 ευρώ  µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ειδικού φορέα 
071 ΚΑΕ 9459. 

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

(απόφαση 24/1000/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 3.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και 
επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459), για το γέµισµα λακουβών µε τσιµέντο, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
στην περιοχή Κόνιτσας, η οποία θα γίνει µε αυτεπιστασία, από το προσωπικό του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω επικινδυνότητας του οδοστρώµατος και προς 
αποφυγή ατυχηµάτων. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης για την κοπή µεγάλων δένδρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 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 Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76215/3269/29-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76250/2928/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για κοπή µεγάλων δένδρων στο επαρχιακό 
δίκτυο Π.Ε. Ιωαννίνων λόγω επικινδυνότητας  διάβασης οχηµάτων στην περιοχή  ∆.∆. 
Καλουτά του ∆ήµου  Ζαγορίου και ∆,∆. Λιθίνου του ∆ήµου Ζίτσας. Η δαπάνη  θα ανέλθει 
στο ποσό των 3.500 ευρώ  µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
ειδικού φορέα 071 ΚΑΕ 9459. 

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

(απόφαση 24/1001/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 3.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της 
ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου, µε ΚΑ 2008ΕΠ03000016 «Συντήρηση οδικού δικτύου Ηπείρου και 
επισκευή συντήρηση εξοπλισµού και µέσων της ∆ΕΣΕ Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 
9459), για την κοπή µεγάλων δένδρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ιωαννίνων, η 
οποία θα γίνει µε αυτεπιστασία, από το προσωπικό του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, λόγω επικινδυνότητας διάβασης οχηµάτων στην περιοχή  του ∆.∆. Καλουτά 
του ∆ήµου Ζαγορίου και του ∆.∆. Λιθίνου του ∆ήµου Ζίτσας.  
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-
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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 76446/3274/29-08-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76504/2933/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή - 
συντήρηση για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/1002/30-08-2012) 

 Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και για εργασίες 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 

ΑΔΑ: Β4Θ67Λ9-5ΚΜ



 - 148 - 

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-
ΟΧΗΜ. ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧ-ΟΧ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1 113270 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ 
ΕΜΒΟΛΑ ΤΕΜ 9,ΠΛΑΚΑ 
ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΑ,ΒΑΛΒΙ∆Α 1.400,00 1.722,00 

2 113270 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 1.050,00 1.291,50 
3 7352 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΜ 6 195/75/16 630,00 774,90 
4 5207 ΓΚΡΕΙΗΝΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ-∆ΥΝΑΜΟ-ΜΙΖΑ 2.880,00 3.542,40 

5 2004 ΣΚΑΦΟΣ 
ΠΡΟΠΕΛΑ-ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ-
ΣΕΡΒΙΣ ΓΕΝΙΚΟ 1.380,00 1.697,40 

6 5036 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ Ο∆ΗΓΟΥ-
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ 

1.780,00 2.189,40 

7 5216 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΦΙΛΤΡΑ-ΠΕΤΡ-ΑΕΡΟΣ-
ΡΟΥΛΜΑΝ 

2.950,00 3.628,50 

8 5464 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ-ΓΑΝΤΙΑ-
ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ- 

1.520,00 1.869,60 

9 5166 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 795,00 977,85 
10 105126 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΜΠΕΚ-ΤΡΟΜΠΑ ΚΛΠ 3.902,44 4.800,00 
11 105126 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 1.707,32 2.100,00 
    ΣΥΝΟΛΟ 19.994,76 24.593,55 

 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε την 
πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά 
φαινόµενα. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της µε εξειδικευµένους 
τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των 
µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Ζήτησε επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, 
απολογισµός του συνολικού κόστους και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, 
για το προηγούµενο έτος. 
..................................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – Εµπορίου & Τουρισµού, 
Περιφέρειας Ηπείρου  που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
76377/726/28-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76418/2930/29-08-2012 στον 
φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), για την έγκριση δαπάνης ποσού 1.000,00 € (πλέον του 
αναλογούντα ΦΠΑ) σε βάρος του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779, (έργο «Τουριστική Προβολή της 
Περιφέρειας Ηπείρου», τοµέας «∆ιάφορα», πρόγραµµα Κ.Α.Π. 2012), για τη διαφηµιστική 
καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου  στην εφηµερίδα «Κυριακάτικη ∆ηµοκρατία». Η 
εργασία θα περιλαµβάνει 1  ολοσέλιδη έγχρωµη διαφηµιστική καταχώρηση 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/1003/30-08-2012) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 1.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου «Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου» (τοµέας «∆ιάφορα», Πρόγραµµα 
Κ.Α.Π. έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου, Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779) για τη διαφηµιστική 
καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην εφηµερίδα «Κυριακάτικη ∆ηµοκρατία», που θα 
περιλαµβάνει µία (1)  ολοσέλιδη έγχρωµη διαφηµιστική καταχώρηση. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι είναι η δεύτερη 
φορά φέτος που επιλέγεται το συγκεκριµένο έντυπο για διαφηµιστική καταχώρηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου (αριθµ. 9/290/23-03-2012 απόφαση της Ο.Ε.) και επεσήµανε ότι δεν 
υπάρχει µια συνολική πρόταση που να περιλαµβάνει όλα τα σχετικά έντυπα, ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα της επιλογής µε κριτήρια την καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη προβολή της 
Ηπείρου. 
.................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιερών Ναών Κοινότητας Συρράκου», αναδόχου 
Άγγελου Τσιµπίκη, µέχρι την 31-08-2013. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 75961/7512/29-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 76456/2932/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 28-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 31-08-2013, για την ολοκλήρωση 
των υπολειπόµενων εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν λόγω της 
ελλιπούς χρηµατοδότησης και της µη εξόφλησης των εγκεκριµένων λογαριασµών, ενώ 
επιπλέον στην περιοχή του έργου δεν δύναται να εκτελεστούν εργασίες τους χειµερινούς 
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µήνες µε αποτέλεσµα να πρέπει να παραταθεί ο χρόνος λήξης του έργου. Η Υπηρεσία 
εκτιµά ότι έως 31-08-2013 θα περαιωθεί το έργο και εισηγείται την χορήγηση παράτασης 
προθεσµίας περαίωσής του, σηµειώνοντας ότι το έργο σήµερα έχει ολοκληρωθεί κατά 
70%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 24/1004/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Ιερών Ναών Κοινότητας Συρράκου», αναδόχου Άγγελου 
Τσιµπίκη, µέχρι την 31-08-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 
µε το σκεπτικό ότι ο βασικός λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, 
είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική 
που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις 
δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, 
δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα προεκλογικά. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις προηγούµενες 
αποφάσεις της Ο.Ε. σχετικές µε τη χορήγηση παρατάσεων για το συγκεκριµένο έργο, µε 
το σκεπτικό ότι για την κατασκευή του έργου του θέµατος διαφωνεί κατ’ ουσία, 
διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης Τ.∆. 
∆οβλάς» αναδόχου Κων/νου Ντόκου 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», 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. 76426/7565/29-08-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 76545/2934/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη 
την από 29-08-2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά 
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-09-2013, για τους λόγους που 
αναφέρει στη αίτησή του. Η Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης του έργου, για την ολοκλήρωση των υπολειπόµενων εργασιών, σηµειώνοντας 
ότι το έργο σήµερα έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1005/30-08-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση κατολισθητικών φαινοµένων στον οικισµό Φτέρης Τ.∆. ∆οβλάς» 
αναδόχου Κων/νου Ντόκου Ε.∆.Ε., µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.    

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών 
από κατολισθήσεις ∆ήµου Μετσόβου», προϋπολογισµού  € 320.000,00  µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 87312/2510/29-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Αποκατάσταση 
ζηµιών από κατολισθήσεις ∆ήµου Μετσόβου», προϋπολογισµού € 100.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 20/826/17-07-2012 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 63556/6164/16-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 87696/9095/10-07-2012 
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απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Τα Πρακτικά (1)/21-08-2012 και (2)/29-08-2012 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 21-
08-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του 
θέµατος (υποβλήθηκαν µε το αριθµ. πρωτ. 76553/7599/29-08-2012 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
76573/2936/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.). Σύµφωνα µε το Πρακτικό 
(1)21-08-2012 η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά 
µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και 
ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς και αφού βρήκε ότι αυτά έχουν καλώς, ανέδειξε µειοδότη τον 
Σιαµίδη Ιωάννη και Σια Ε.Ε. που προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 155.307,88 € χωρίς τον 
Φ.Π.Α. και έκπτωση 42%. Σύµφωνα µε το Πρακτικό (2)/29-08-2012 η Επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού, διαπίστωσε τη γνησιότητα των εγγυητικών συµµετοχής όλων των 
διαγωνιζοµένων, σύµφωνα µε την ∆17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010 εγκύκλιο του 
Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. και διαπίστωσε επίσης ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στο 
διάστηµα των πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος στον πίνακα της 
Υπηρεσίας, όπως ορίζει το άρθρο 25 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1006/30-08-2012) 

− Την έγκριση των Πρακτικών (1)/21-08-2012 και (2)/29-08-2012 της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού της από 21-08-2012 ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζηµιών από κατολισθήσεις 
∆ήµου Μετσόβου», προϋπολογισµού  € 320.000,00  µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση 
«Σιαµίδης Ιωάννης και Σια Ε.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 155.307,88 
χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 42% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Σιαµίδης 
Ιωάννης και 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, η προσφορά του µειοδότη (42%) 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

           8. Κωτσαντής Κων/νος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 24/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Αυγούστου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 76078/2922/28-08-2012 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:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη και Κωτσαντής 
Κων/νος. 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 12ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 14-08-2012 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού 
Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισµού  150.000,00 € µε ΦΠΑ.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 89529/2661/07-12-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία 
εντάχθηκε στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (ΣΑΕΠ 030) το έργο: «Βελτίωση οδού 
Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 19/778/12-07-2012 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 Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 61254/5999/09-07-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 60476/5926/05-07-2012 
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απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων και Β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 76581/7604/29-08-2012 
έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 76596/2937/29-08-2012 στον φάκελο 13/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία αποστέλλεται συνηµµένα το από 14-08-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
της δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο η Επιτροπή, «… Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά 
σειρά µειοδοσίας αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη, τον έλεγχο για την αριθµητική και 
ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης στο έντυπο της 
οικονοµικής προσφοράς και αφού βρήκαµε ότι αυτά έχουν καλώς, η επιτροπή διαγωνισµού 
ανέδειξε µειοδότη την Κ/Ξ Σταύρου Ν. – Γιαννάκος Μ. Ο.Ε. που προσέφερε τη χαµηλότερη 
τιµή 118.235,14€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και έκπτωση 3,05% ». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 24/1007/30-08-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 14-08-2012 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι», προϋπολογισµού  150.000,00 € µε 
ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης 
αναδείχθηκε η Κ/Ξ Σταύρου Ν. – Γιαννάκος Μ. Ο.Ε., η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη 
τιµή € 118.235,14 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 3,05% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Κ/Ξ Σταύρου Ν. – Γιαννάκος Μ. 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 (3,05%) 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. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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