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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/14-10-2013 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε 
µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα 
κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

∆ηλαβέρης Αναστάσιος Παπατσίµπας Γεώργιος 

Καραµπίνας Ιωάννης Ανατολιωτάκης Νικόλαος 

Πλιάκος Μιχαήλ Λάζος Ιωάννης 

Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου Κατέρης Ιωάννης 

Ντέτσικας Κων/νος Ευθυµίου Ιωάννης 

Παπαβρανούσης Χρίστος Ζούµπας Στέφανος 

Ιωάννου Αθηνά Μπόβολος Κων/νος 

Κωτσαντής Κων/νος Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Παπαβρανούσης Χρίστος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 
παραιτήθηκε από τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την από 23-04-2013 δήλωσή του προς 
το Περιφερειακό Συµβούλιο (έλαβε αριθµ. πρωτ. 38328/1379/23-04-2013 του Π.Σ.), και τη θέση του ως 
τακτικό µέλος, καταλαµβάνει ο Περιφερειακός Σύµβουλος, κ. Ζούµπας Στέφανος, κατά τη σειρά της 
εκλογής του, σύµφωνα µε τα άρθρα 117 παρ. 4 και 175 παρ. 3 του Ν. 3852/2010. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
99314/3832/11-10-2013 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη: 

1. Ντέτσικας Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος 

2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

3. Καραµπίνας Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

4. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Ζούµπας Στέφανος, 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. οικ. 
99314/3832/11-10-2013 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά 
µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε 
για τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι: 

1. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του ∆ήµου 
Σελλών», αναδόχου «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (∆.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», 
µέχρι 30-10-2013. 
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2. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Περιφέρειας 
Ηπείρου», αναδόχου «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε. Β. ΓΚΑΡΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι 30-11-2013. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλάαµ ∆.Ε. Αγ. ∆ηµητρίου ∆ήµου 
∆ωδώνης», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, µέχρι 30-11-2013. 

4. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Λίµνης 
– Πηγών Αώου – Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση υδροµάστευσης», προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ.  

5. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, σε 
συµµόρφωση προς την αριθµ. 441/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, που αφορά 
στην Α’ Φάση του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 

6. Έγκριση του Νο1/03-10-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για το υποέργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την 
αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. 
Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων τοπικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2014, προϋπολογισµού  95.000,00  € µε ΦΠΑ 
και συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού. 

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών παραµετροποίησης πληροφοριακού 
συστήµατος Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια µειωτή πίεσης αέρα συµπιεστή για τις ανάγκες του Τµήµατος 
ΚΤΕΟ Ιωαννίνων. 

10. Έγκριση µετακίνησης της Άννας Τσιφοπούλου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 29-09-2013 έως 03-10-2013 για τη συµµετοχή της σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο του ΕΦΕΤ και έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

11. Έγκριση µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 
Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Οργάνωση και Χρονοπρογραµµατισµός Έργων»,  που θα διεξαχθεί από 14 έως 
25-10-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

12. Έγκριση µετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταµένης του Τµήµατος Εφαρµογής 
Προγραµµάτων και Έργων της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και της Γεωργίας 
Καραγιώτη, Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 16-
10-2013 έως 20-10-2013 για τη συµµετοχή τους στο Network Meeting και  Open days, του Έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «La Bottega delle Voci-Centro di produzione Teatrale II µε ακρωνύµιο La 
Bottega II», του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013.  

13. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 01-10-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντικατάσταση τµηµάτων αγωγών εξωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάµου» προϋπολογισµού € 520.000,00 µε ΦΠΑ. 

14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», µέχρι 31-10-
2013. 

15. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας δικηγόρου (ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την 
ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 21-06-2010 
αγωγής των ∆ηµητρίου Ε. Βάρδια κλπ. (υπόθεση υπαλλήλων STAGE) κατά της Ν.Α. Άρτας και του 
ΟΑΕ∆. 

16. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, µε τον ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας και τον ∆ήµο 
Αρταίων, της φιλοξενίας της Ουκρανικής οµάδας χειροσφαίρισης HC Dnepryanka Kherson, για τον 
3ο γύρο του Κυπέλλου Ευρώπης, στις 9 και 10 Νοεµβρίου 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών. 
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17. Έγκριση µετακίνησης του Σαπλαούρα Κων/νου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα 
«Θεσµός εγκεκριµένου εµπόρου Νωπών Οπωροκηπευτικών & Σύστηµα ελέγχων προδιαγραφών 
εµπορίας σε φορτία νωπών οπωροκηπευτικών, βασισµένο σε ανάλυση κινδύνου» που θα 
πραγµατοποιηθεί την 14η Οκτωβρίου 2013 στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και έγκριση 
των σχετικών δαπανών.  

18. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού – 
Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου όπως προχωρήσει στη διαδικασία ανάδειξης προµηθευτή πετρελαίου 
θέρµανσης για τον ΒΝΣ και του ΕΠΑΣ Άρτας του Οργανισµού στην Άρτα, για την περίοδο 2013-
2014. 

19. Έγκριση  δαπανών για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
µηχανηµάτων και οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας. 

20. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

21. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

22. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 19/813/05-07-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σχετικά µε την ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεµάτων καθώς και 
δεµάτων εντός ψυγείου, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της 
Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013.  

23. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης για εξωδικαστικό συµβιβασµό για τροχαίο συµβάν στην Π.Ε. 
Πρέβεζας.  

24. Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για αναδροµικά 
οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997, συνολικά έξι (6) υπαλλήλων της πρώην 
Ν.Α. Πρέβεζας και νυν Π.Ε. Πρέβεζας (σχετική η αριθµ. 21/901/24-07-2013 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής). 

25. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Βασίλειου Λιόντου, 
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την πληρωµή δαπάνης 
για ταχυδροµικά έξοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2013. 

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πραγµατοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών  της Π.Ε. Πρέβεζας. 

27. Έγκριση µετακίνησης της Αγαθής Κέντρου, Προϊσταµένης του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της 
στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων µε τίτλο «Υδάτινα οικοσυστήµατα: χρήσεις, επιπτώσεις 
και διαχείριση», από 10 έως 13-10-2013 και έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για τις 
επετείους: α) εκδήλωση στην µνήµη των αδικοχαµένων ανδρών του Ναυτικού κατά την ανατίναξη 
του ναρκαλιευτικού πλοίου «Πηνειός» στις 24 Οκτωβρίου 2013, β) Εκδηλώσεις εορτασµού της 
εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 28 Οκτωβρίου 2013, γ) Εορτασµός Ενόπλων 
∆υνάµεων στις 21 Νοεµβρίου 2013 και δ) Εορτασµός της Εθνικής Αντίστασης στις 24 Νοεµβρίου 
2013. 

29. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ελαστικών για τη συντήρηση των Μηχανηµάτων – Οχηµάτων 
της Π.Ε. Πρέβεζας. 

30. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-09-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 250.000,00 
µε ΦΠΑ. 

31. Έγκριση του 3ου και τελικού Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιατών», αναδόχου εταιρείας 
«∆ΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.». 

32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια και 
εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος σε γεώτρηση Λάκκας ∆ήµου Ηγουµενίτσας»,  
προϋπολογισµού €12.115,50 µε ΦΠΑ.  
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33. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
95859/3825/02-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες 
εργασίες καθαρισµού του φράγµατος Καλαµά. 

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

35. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

36. Έγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά σε εγκεκριµένη µε την αριθµ. 35/1451/07-12-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

37. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε την διαδικασία λήψης κλειστών προσφορών (µε χαµηλότερη τιµή), για το χρονικό 
διάστηµα από 21-11-2013 µέχρι 20-11-2014 συνολικού προϋπολογισµού € 10.700,00 µε ΦΠΑ.  

38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην περιφέρεια Ηπείρου 
έτους 2013 (Αποκατάσταση οδού προς Σαγιάδα)», προϋπολογισµού € 85.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-09-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σήµανση – Στηθαία 
Ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισµού € 240.000,00 µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ∆ιαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την 
προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού (ΤΕΙ 
Ηγουµενίτσας, ΙΚΑ Ηγουµενίτσας και Βρεφονηπιακού Σταθµού Ηγουµενίτσας), για το χρονικό 
διάστηµα από 01-01-2014 µέχρι 31-12-2014, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού  € 
200.238,00 µε Φ.Π.Α. 

3. Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά από την Αθήνα στην Άρτα, ρουχισµού και σχολικού υλικού 
ύστερα από ιδιωτική δωρεά, το όποιο θα διανεµηθεί σε µαθητές ορεινών και µειονεκτικών περιοχών 
της Π.Ε Άρτας. 

4. Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασµό της Ηµέρας των 
Ηνωµένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.  

5. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.  

6. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, και των υπαλλήλων 
της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή και Κωνσταντίνου Τζουµάκα, στην Αθήνα, την 15-10-2013 για 
υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεµάτων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 04-10-2013 συνεδριάσεως.  

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 χορήγησης 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του 
∆ήµου Σελλών», αναδόχου «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
(∆.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», µέχρι 30-10-2013. 

 

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. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/2013 καθώς και 
του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 96229/9615/07-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97422/3785/07-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
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µε συνηµµένη την από 30-07-2013 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία, ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 30-10-2013 λόγω 
τροποποιήσεων της χάραξης του δικτύου σε ορισµένα χωριά είναι αναγκαία η σύνταξη 
Α.Π.Ε. για την ενσωµάτωση των διαφοροποιήσεων (αυξοµειώσεις ποσοτήτων). Η 
∆/νουσα το έργο Υπηρεσία σηµειώνει και εισηγείται τα εξής: « …Η Υπηρεσία µας θεωρεί 
βάσιµους του λόγους που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου και ειδικότερα την 
ανάγκη τροποποιήσεων της χάραξης του δικτύου σε ορισµένους οικισµούς µε αποτέλεσµα 
την αύξηση ποσοτήτων εργασιών που πρέπει πρώτα να εγκριθούν µε νέο Α.Π.Ε. Αρκετές 
από τις διαφοροποιήσεις αυτές έχουν ήδη διατυπωθεί µε αποφάσεις του ∆.Σ. του ∆ήµου 
∆ωδώνης, ενώ άλλες εκκρεµούν. Στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσουµε σε 
τροποποίηση της µελέτης και την σύνταξη νέου Α.Π.Ε. Για την ολοκλήρωση του έργου, 
συµπεριλαµβανοµένης και της παραπάνω διαδικασίας, η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας 
υπόψη και τον φόρτο εργασίας της, εκτιµά ότι η δίµηνη παράταση δεν θα είναι αρκετή και 
ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, τουλάχιστον µέχρι 30-10-2013... Για τους βάσιµους 
παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, εισηγούµαστε την 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών µέχρι 30-10-2013, µετά της 
νοµίµου αναθεωρήσεως, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των 
εργασιών και των δοκιµών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1230/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Τ.∆. του ∆ήµου 
Σελλών», αναδόχου εταιρείας «∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
(∆.Η.Τ.Ε. Α.Ε.)», µέχρι την 30-10-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. 
πρωτ. 4252/01-10-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης 
του ανωτέρω έργου, που αφορά στην παράταση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της 
σύµβασης, από 30-07-2013 σε 30-10-2013. 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 χορήγησης 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.”Β. ΓΚΑΡΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», µέχρι την 30-11-2013.    

1. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

2. 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’). 

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

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

5. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

6. 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.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 95774/9569/07-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 97426/3786/07-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «…Ο ανάδοχος στην από 07-08-2013 αίτηση παράτασής του 
αναφέρει τους εξής λόγους: Οι εργασίες της εργολαβίας ξεκίνησαν περίπου µετά το πέρας 
της συµβατικής προθεσµίας 30/04/2013, λόγω των έντονων δυσµενών καιρικών 
συνθηκών, που επικρατούσαν στην περιοχή για µεγάλο χρονικό διάστηµα και απαιτείται 
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τουλάχιστον εξάµηνο για την ολοκλήρωση τους. Ποιο συγκεκριµένα το ποσοστό 
ολοκλήρωσης των εργασιών στους ΧΑ∆Α της εργολαβίας είναι: 

− ΧΑ∆Α ∆.∆. Γοργόµυλου (Ανωγείου)   100 % 

− ΧΑ∆Α ∆.∆. Κρανές   100 % 

− ΧΑ∆Α ∆.∆. Λούτσας   100 % 

− ΧΑ∆Α ∆.∆. Θεσπρωτικού    90 % 

− ΧΑ∆Α ∆.∆. Καναλιού   70 % 

− ΧΑ∆Α ∆.∆. Ωρωπού   5 % 
Το µεγαλύτερο µέρος της εργολαβίας, το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί και εργάζεται 
εντατικά ο ανάδοχος, εστιάζεται στον ΧΑ∆Α ∆.∆. Καναλιού, στον οποίο  υπολείπονται τα 
τεχνικά (τάφρος οµβίων) και η περίφραξη. Ενώ στον ΧΑ∆Α ∆.∆. Ωρωπού σχεδόν το σύνολο 
της εργολαβίας σε 95%. Ο τελευταίος µήνας της αιτούµενης Παράτασης προθεσµίας, θα 
χρειαστεί για το κλείσιµο της εργολαβίας – Φακέλου του έργου.». Με βάση τα ανωτέρω ο 
ανάδοχος αιτείται παράταση προθεσµίας των εργασιών µέχρι 30-11-2013. 2. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η υπηρεσία µας θεωρεί βάσιµους τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα το γεγονός ότι σύµφωνα µε το 1ο 
Τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα οι εργασίες προχωρούν σε ικανοποιητικό ρυθµό ωστόσο 
χρειάζεται ο επιπλέον χρόνος της εισήγησης για την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Εποµένως 
κρίνει εύλογο το αίτηµα της αναδόχου και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της προθεσµίας 
περαίωσης του έργου τουλάχιστον µέχρι 30-11-2013 µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως. Γ. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, προτείνουµε την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι τις 
30-11-2013 µε αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των 
εργασιών στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας…». 

− Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 29/1231/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
Περιφέρειας Ηπείρου», αναδόχου εταιρείας «ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε. Β. ΓΚΑΡΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», 
µέχρι την 30-11-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε το αριθ. πρωτ. 109155/23-
09-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ, µε το οποίο διατύπωσε 
τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της 
παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κωτσαντής Κων/νος, µε το σκεπτικό ότι το έργο θα 
έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεδοµένης και της σηµασίας του για την περιοχή. 
.................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλάαµ ∆.Ε. Αγ. 
∆ηµητρίου ∆ήµου ∆ωδώνης», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, µέχρι 30-11-2013.  
 

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. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/2013 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 96227/9614/07-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97550/3795/07-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«…  Μέχρι σήµερα έχουν εκτελεστεί όλες οι προβλεπόµενες εργασίες εκτός από ένα µικρό 
τµήµα του δικτύου (περίπου 150µ) καθώς και οι συνδέσεις και οι προβλεπόµενες 
αποκαταστάσεις. ∆ηλαδή µέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί τα  80% του έργου. Β. ΕΙ∆ΙΚΑ 1. 
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Λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος Ο ανάδοχος στην από 13-09-2013 αίτηση παράτασής 
του ζητά παράταση της προθεσµίας περάτωσης του έργου έως 30-11-2013 λόγω 
αναµονής έγκρισης του 2ου ΑΠΕ. 2. Απόψεις της διευθύνουσας υπηρεσίας Η υπηρεσία µας 
θεωρεί βάσιµους τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου και ειδικότερα 
το γεγονός η έγκριση του 2ου ΑΠΕ είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών που 
υπολείπονται για την ολοκλήρωση των εργασιών και εισηγείται την έγκριση παράτασης  της 
προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι 30-11-2013 µετά της νοµίµου αναθεωρήσεως . Γ. 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, και επειδή έχει εξασφαλιστεί η σύµφωνη Γνώµη (υπ΄ αριθµ. 4316/26/09/2013 
έγγραφο) από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου προτείνουµε την 
χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι τις 30-11-2013 µε 
αναθεώρηση, η οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών 
στα πλαίσια της υφιστάµενης εργολαβίας …». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1232/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη  χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βαρλάαµ ∆.Ε. Αγ. ∆ηµητρίου 
∆ήµου ∆ωδώνης», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη, µέχρι 30-11-2013 µε αναθεώρηση, η 
οποία και κρίνεται απαραίτητη για την άρτια ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια της 
υφιστάµενης εργολαβίας, σύµφωνα και µε την αριθµ. πρωτ. 4316/26-09-2013 διατύπωση 
σύµφωνης γνώµης της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Λίµνης – Πηγών Αώου – Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση 
υδροµάστευσης», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.      

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/2013καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αρ. ∆3β/43/4-Ι/19-03-2013 απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης – 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών - Μεταφορών & ∆ικτύων µε την οποία ανακαλείται η αρ. 
∆3β/232/2-Ι/29-11-2012 απόφασή του και εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης από πόρους της 
Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου και αποκατάσταση ζηµιών εξαιτίας των βροχοπτώσεων της 27ης και 28ης 
Οκτωβρίου 2012» και την αρ. 9120/476/30-01-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου, περί κατανοµής της παραπάνω πίστωσης, όπου περιλαµβάνεται το έργο: 
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«Αποκατάσταση οδού Λίµνης – Πηγών Αώου – Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση 
υδροµάστευσης», προϋπολογισµού 50.000,00 € µε τον ΦΠΑ.    

7. Την αριθµ. 19/769/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 62123/6031/28-06-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 61487/5961/27-06-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων.   

8. Την εισήγηση  της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 98185/9819/09-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 98390/3815/09-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάσθηκαν: Α) το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 
δηµοπρασίας, για την κατασκευή 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 διαπίστωσε ότι αυτά έχουν καλώς, ανέδειξε µειοδότη τον Βασίλειο Ι. 
Αντωνίου, που προσέφερε την χαµηλότερη τιµή 39.837,41 € χωρίς τον ΦΠΑ και έκπτωση 
2,00 % Β) το από 06-08-2013 Πρακτικό (2) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε 
το οποίο, η Επιτροπή διαπίστωσε τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών όλων των 
διαγωνιζοµένων, καθώς και ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις στο διάστηµα των πέντε 
ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1233/14-10-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 30-07-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Αποκατάσταση οδού Λίµνης – Πηγών Αώου – Μονή Βουτσάς και αποκατάσταση 
υδροµάστευσης», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Βασίλειος Ι. Αντωνίου, που 
προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή 39.837,41 € χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 2,00 % και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Βασίλειο Ι. Αντωνίου 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 
(2,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το από 06-08-2013 Πρακτικό (2) της Επιτροπής 
του ∆ιαγωνισµού. 

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 τροποποίησης της αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σε συµµόρφωση προς την αριθµ. 441/2013 απόφαση της Επιτροπής 
Αναστολών του ΣτΕ, που αφορά στην Α’ Φάση του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε 
Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου 
«Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων 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’) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση -Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Ν.3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα, του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) µε τίτλο «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισµού των 
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών", όπως 
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», τις διατάξεις του Ν. 
3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011), καθώς και του Π.∆. 7/2013. 

6. Την υπ' αριθµ. 3/17/12-02-2013 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 
Ηπείρου, βάσει της οποίας αποφασίστηκε η σύναψη Προγραµµατικής Σύµβαση, όπου ορίζεται 
η Περιφέρεια Ηπείρου ως Φορέας Υλοποίησης του Έργου του θέµατος. 
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7. Την υπ' αριθµ. 70/2013 Πράξη του Ε’ Κλιµακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου (το αριθµ. 12788/06-03-
2013/Ε.Σ. έγγραφο κοινοπ. Πράξης) για τον έλεγχο νοµιµότητας της παραπάνω 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

8. Την από 13.03.2013 απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συµπράξεων ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα (∆ΕΣ∆ΙΤ) µε την οποία εγκρίθηκε η Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3389/05 
του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» (υπ’ 
αριθµ. 11665/ΕΓΣ∆ΙΤ312/15-03-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ). 

9. Την αριθµ. 11/322/03-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 (∆ιαδικασίες Ανάθεσης) του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 
232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, για την επιλογή του 
Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης υλοποίησης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 

10. Την αριθµ. 12/367/09-04-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της Α’ Φάσης – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη 
διενέργεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού µε τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005) περί Συµπράξεων 
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα, για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύµπραξης για την 
υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου». 

11. Την αριθµ. 2013/S 071-118524 δηµοσίευση της προκήρυξης σύµβασης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 9/04/2013, καθώς και στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΦΕΚ 
τ.∆∆Σ 238/19.4.2013) και στον ελληνικό τύπο µε το αριθµ. 34394/3242/12.4.2013 έγγραφο της 
∆.Τ.Ε./Π.Η. 

12. Την αριθµ. 15/524/21-05-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία συγκροτήθηκε και ορίσθηκαν τα µέλη της πενταµελούς Επιτροπής του ∆ηµόσιου 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος, Α) από υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) Β) από εκπρόσωπο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας, και Γ) από εκπρόσωπο της Ειδικής Γραµµατείας Σ∆ΙΤ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων. 

13. Την αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε το από 28-06-2013 Πρακτικό (έλεγχος των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής» και «Ουσιαστικά Προσόντα») της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», 
σύµφωνα µε το οποίο, στον ως άνω ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό, και στην περαιτέρω 
διαδικασία αυτού, που αφορά στη Β΄ φάση του ∆ιαγωνισµού και στη συµµετοχή στον ∆ιάλογο 
(Στάδιο Β.Ι) και στη συνέχεια, στην υποβολή ∆εσµευτικής Προσφοράς (Στάδιο Β.ΙΙ), σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21, παράγραφος 21.4 και 21.5 και το άρθρο 24, παράγραφος 24.1 
της Προκήρυξης, Προεπιλέγονται και προκρίνονται οι κάτωθι έξι (6) Υποψήφιοι, βάσει της 
φθίνουσας σειράς βαθµολόγησης στον Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων του ανωτέρω από 
28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας, ήτοι οι: (1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», (2) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», (3) ΕΝΩΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», (4) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.», (5) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» και (6) 
«ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.», και Αποκλείεται ο Υποψήφιος: 
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», δεδοµένου ότι 
συγκέντρωσε τη χαµηλότερη βαθµολογία στον Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων του 
ανωτέρω από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

14. Την από 18-07-2013 προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 της υποψήφιας 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 
70684/6878/19-7-2013 της ∆.Τ.Ε./Π.Η., {αντίγραφο συνηµµένο στο αριθµ. πρωτ. 
73803/7262/30-07-2011 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 74007/2808/30-07-2013 (& συσχετισµένο µε το αριθµ. πρωτ. εισ. 
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88035/3432/11-09-2013) στον φάκελο 11/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.}, κατά της αριθµ. 19/760/05-
07-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε το από 28-06-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος. 

Με την ως άνω, από 18-07-2013 προδικαστική προσφυγή, η ∆ιαγωνιζόµενη εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ 
αυτή, ζητά: «…. 1. Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή. 2. Να ανακληθεί η προσβαλλόµενη µε 
την παρούσα υπ’ αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ηπείρου που αφορά στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Α’ Φάση Προεπιλογής) για το Έργο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» ως προς το µέρος που προεπιλέγεται στη Β’ Φάση 
του ∆ιαγωνισµού η Ένωση Προσώπων «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» 3. Να 
απορριφθεί ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ένωσης Προσώπων «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. 
∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.»…». 

15. Το από 11-09-2013 Πρακτικό-Κρίση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού του θέµατος (µε τα συνηµµένα Παραρτήµατα), επί των υποβληθεισών 
Προδικαστικών Προσφυγών κατά της αριθµ. 19/760/05-07-2013 Απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά µε την ολοκλήρωση της Α’ ΦΑΣΗΣ – Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
85941/8551/11-09-2013 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 88035/3432/11-09-2013 στον φάκελο 11/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.). 
Στο ως άνω, από  11-09-2013 Πρακτικό-Κρίση, η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ηµόσιου 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος, αφού εξέτασε την ανωτέρω, εµπροθέσµως υποβληθείσα, 
προδικαστική προσφυγή, της ∆ιαγωνιζόµενης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», έκρινε οµόφωνα ότι πρέπει να απορριφθεί, θεωρώντας τους 
ισχυρισµούς της αβάσιµους. 

16. Την αριθµ. 26/1085/13-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εξετάσθηκε η ως άνω από 18-07-2013 προδικαστική προσφυγή και απορρίφθηκε 
στο σύνολό της ως αβάσιµη, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω, από 11-09-2013 
Πρακτικό-Κρίση της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος. 

17. Το διατακτικό των  αριθµ. 441/2013, 442/2013 και 443/2013 αποφάσεων της Επιτροπής 
Αναστολών του ΣτΕ επί των από: 7-08-2013 (µε αριθ. κατ. Ε∆414/7-8-2013), 9-08-2013 (µε 
αριθ. κατ. Ε∆422/9-8-2013) και 14-08-2013 (µε αριθ. κατ. Ε∆435/14-8-2013), αιτήσεων 
ασφαλιστικών µέτρων της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», της «Ένωση 
Εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» και της Ένωσης Προσώπων «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – 
∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», αντίστοιχα, κατά της αριθµ. 19/760/05-07-2013 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής - και κάθε µεταγενέστερης πράξης – µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 28-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού του θέµατος. Οι ως άνω αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων, εκδικάσθηκαν ενώπιον 
του ΣτΕ, την 23-09-2013. 

18. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 97497/9746/10-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αριθµ. πρωτ. 98843/3825/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
διαβιβάζονται συνηµµένα, οι αριθµ. 441/2013, 442/2013 και 443/2013 διατακτικές Αποφάσεις 
της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί των από: 7-08-2013 (µε αριθ. κατ. Ε∆414/7-8-2013), 9-
08-2013 (µε αριθ. κατ. Ε∆422/9-8-2013) και 14-08-2013 (µε αριθ. κατ. Ε∆435/14-8-2013), 
αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», της 
«Ένωση Εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» και της Ένωσης Προσώπων 
«ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.», αντίστοιχα, κατά της αριθµ. 
19/760/05-07-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής - και κάθε µεταγενέστερης πράξης 
– µε την οποία εγκρίθηκε το από 28-06-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού του θέµατος. Οι ως άνω αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων, 
εκδικάσθηκαν ενώπιον του ΣτΕ, την 23-09-2013.  

Στην ανωτέρω εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Η. αναφέρονται τα εξής:  

«…. Σύµφωνα µε το διατακτικό των εν λόγω αποφάσεων, οι οποίες επισυνάπτονται, η Επιτροπή 
Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας (άρθρο 6 του Ν. 3886/2010, όπως 
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αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 63 παρ. 3 του Ν. 4055/2012 και άρθρο 52 του Π.∆. 18/1989 , 
όπως ισχύει) αποφάσισε τα εξής: 
1. Η αίτηση µε αριθµό κατάθεσης Ε∆ 414/7-8-2013 γίνεται δεκτή και αναστέλλεται η εκτέλεση 

της 26/1085/13-9-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
κατά το µέρος κατά το οποίο έγινε δεκτή η συµµετοχή στο διαγωνισµό της ένωσης εταιρειών 
«ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» και συνάµα απορρίπτεται η  παρέµβαση της 
ένωσης εταιρειών «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.». 

2. Για την αίτηση µε αριθµό κατάθεσης Ε∆ 422/9-8-2013 κρίθηκε ότι στερείται αντικειµένου, 
καθ΄µέρος στρέφεται κατά της συµµετοχής στο διαγωνισµό της ένωσης εταιρειών «ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» και συνάµα απορρίπτεται η παρέµβαση της ένωσης 
εταιρειών «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», απορρίπτεται η αίτηση κατά τα λοιπά 
και γίνεται δεκτή η παρέµβαση της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.». 

3. Για την αίτηση µε αριθµό κατάθεσης Ε∆ 435/14-8-2013 κρίθηκε ότι στερείται αντικειµένου, 
καθ΄µέρος στρέφεται κατά της συµµετοχής στο διαγωνισµό της ένωσης εταιρειών «ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.» και συνάµα απορρίπτεται η παρέµβαση της ένωσης 
εταιρειών «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», απορρίπτεται η αίτηση κατά τα λοιπά 
και γίνονται δεκτές οι παρεµβάσεις των ενώσεων «ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – 
ENVITEC A.E.» και «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» και εταιρειών «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.». 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρµογή των εν λόγω διατακτικών αποφάσεων του ΣτΕ και 
ειδικότερα το διατακτικό της αριθ. 441/2013 απόφασης επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων 
της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (αριθ. καταθέσεων Ε∆414/7-8-2013), 
λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της Προκήρυξης Α’ Φάσης του ∆ιαγωνισµού και τις ρυθµίσεις 
του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, εισηγούµαστε 
στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου: 
1) Την αναστολή της εκτέλεσης της 26/1085/13-9-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά το µέρος κατά το οποίο έγινε δεκτή η συµµετοχή στο διαγωνισµό 
της ένωσης προσώπων «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.». 
2) Την προεπιλογή και την πρόκριση στην Β΄ φάση του ∆ιαγωνισµού και την συµµετοχή στον 
∆ιάλογο (Στάδιο Β.Ι) και εν συνεχεία, την υποβολή ∆εσµευτικής Προσφοράς (Στάδιο Β.ΙΙ), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21, παράγραφος 21.4 και 21.5 και το άρθρο 24, 
παράγραφος 24.1 της Προκήρυξης Α’ Φάσης του ∆ιαγωνισµού, των κάτωθι έξι (6) Υποψήφιων 
(προεπιλεγέντων), αναφερόµενων βάσει της φθίνουσας σειράς βαθµολόγησης στον Πίνακα 
Κατάταξης Προεπιλεγέντων του από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, δηλαδή των υποψηφίων: 
(1) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» 
(2) «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 
(3) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.» 
(4) «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» 
(5) «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» 

(6)  EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» ….» 

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

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1234/14-10-2013) 

− Σε συµµόρφωση µε την αριθµ. 441/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, και προκειµένου να συνεχισθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες του ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», 

− Τροποποιεί την αριθµ. 19/760/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, όπως επικυρώθηκε µε την 26/1085/13-9-2013 απόφαση της ίδιας Επιτροπής, κατά το 
µέρος κατά το οποίο έγινε δεκτή η συµµετοχή στο διαγωνισµό της ένωσης προσώπων «ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε. - Χρ. ∆. Κωνσταντινίδης Α.Ε.», αποκλείοντας την άνω ένωση από τη συνέχεια των 
διαγωνιστικών διαδικασιών  

και  ακολούθως διαµορφώνει όπως αναφέρεται κάτωθι, τον Πίνακα των έξι (6) Υποψηφίων που 
προκρίνονται στον ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό µε Ανταγωνιστικό ∆ιάλογο, για την επιλογή 
αναδόχου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου», και συγκεκριµένα στην περαιτέρω διαδικασία αυτού, που 
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αφορά στη Β΄ φάση του ∆ιαγωνισµού και στη συµµετοχή στον ∆ιάλογο (Στάδιο Β.Ι), σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 21, παράγραφος 21.4 και 21.5 και το άρθρο 24, παράγραφος 24.1 της 
Προκήρυξης, βάσει της φθίνουσας σειράς βαθµολόγησης του Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων 
του από 28-06-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, ως εξής: 

1. «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» 

2. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

3. «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP N.V.- INTRAKAT – ENVITEC A.E.» 

4. «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» 

5. «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» 

6. EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ∆ΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.»  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
11/322/03-04-2013 και 12/367/09-04-2013 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας 
ότι είχε καταρχήν ζητήσει να παραπεµφθεί το θέµα, λόγω της σπουδαιότητάς του, για συζήτηση 
στο Περιφερειακό Συµβούλιο, τονίζοντας ότι είναι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης 
συνολικά των απορριµµάτων και πιο ειδικά της κατασκευής µε Σ∆ΙΤ του εργοστασίου ΑΣΑ και 
συνολικά της λειτουργίας του, και στη συνέχεια είχε καταθέσει την άποψή του επί του θέµατος, ως 
εξής: «∆ιαφωνούµε κάθετα µε την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής, που µε τη σύµφωνη 
γνώµη της Περιφέρειας και των ΦΟ∆ΣΑ παραδίδουν ολοκληρωτικά στους επιχειρηµατικούς 
οµίλους, το σύνολο της ∆ιαχείρισης των απορριµµάτων. Με την υλοποίηση µε Σ∆ΙΤ αυτών των 
επενδυτικών προγραµµάτων, µπαίνει σε υλοποίηση µια επένδυση που θα αποφέρει εξασφαλισµένη 
και υψηλή κερδοφορία στο εγχώριο και ευρωενωσιακό κεφάλαιο. Κερδοφορία που θα 
τροφοδοτείται άµεσα µέσω των ανταποδοτικών τελών, µε πρόθυµους εισπράκτορες τις ∆ηµοτικές 
Αρχές. Η πραγµατική ανακύκλωση υποβαθµίζεται, αφού επιλέγεται ένα µίγµα πανάκριβων 
τεχνολογιών, µαζί και αναποτελεσµατικών µε κορµό τη µεγιστοποίηση του όγκου των σύµµικτων 
(ανάµικτων) απορριµµάτων, παραµερίζεται στην ουσία η ανακύκλωση στην πηγή και τέλος 
προχωρά η ιδιωτικοποίηση και της αποκοµιδής των απορριµµάτων (π.χ. Ηγουµενίτσα, µέρος του ∆. 
Ιωαννιτών) µε αποτέλεσµα εκατοντάδες εργαζόµενοι στην περιοχή µας να βρεθούν στο δρόµο.». 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

      8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και Κωτσαντής 
Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση του Νο1/03-10-2013 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για το υποέργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την 
αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. 
Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 22/952/31-07-2013 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, 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για το υποέργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση 
στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
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Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00 µε ΦΠΑ, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 2013ΕΠ03000003 και τίτλο 
«Υδραυλική αποµόνωση ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. 
Ιωαννίνων)». 

7. Την  αριθµ. 25/1036/04-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος 
µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε τους όρους και 
τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 83854/6714/30-
08-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίθηκε η διενέργεια του ανωτέρω διαγωνισµού, 
ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης, βάσει του άρθρου 10 του Π.∆.118/2007, λόγω του επείγοντος της 
εκτέλεσης του έργου, και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στη σχετική µε την 
έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού (αριθµ. 22/952/31-07-2013 απόφαση της Ο.Ε.), εισήγηση 
της ∆.Τ.Ε./Π.Η. και Β) συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 98764/847/10-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98785/3822/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένο το Πρακτικό Ι/03-10-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος και εισηγείται την έγκρισή του. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτηση του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν ότι ισχύουν οι παρατηρήσεις που είχαν καταθέσει τα µέλη της 
Επιτροπής –εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος να Ζεις»– στη λήψη των σχετικών, 
αριθµ. 22/952/31-07-2013 και 25/1036/04-09-2013 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής, 
και αφορούν στην αναγκαιότητα εύρεσης οριστικής λύσης στο πρόβληµα διαχείρισης των 
στραγγισµάτων του ΧΥΤΑ Ελληνικού, και στην αποφόρτιση του κυττάρου η οποία είναι άµεσης 
προτεραιότητας δεδοµένου ότι το πρόβληµα έχει επιδεινωθεί και µπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις για την ασφάλεια του έργου. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1235/14-10-2013) 

Εγκρίνει το Πρακτικό Ι/03-10-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για το υποέργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του 
κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», 
προϋπολογισµού δαπάνης € 133.000,00 µε ΦΠΑ, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, 

και σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παρέλαβε µία προσφορά, της εταιρείας 
«ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», µε διακριτικό 
τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΙΜΕ Ε.Π.Ε.» και αποφάσισε οµόφωνα: «…. να κηρύξει τον διαγωνισµό γόνιµο, παρ’ 
ότι εµπίπτει το θέµα  στο Π.∆. 118/07 (άρθρο 21 παράγραφος η), λόγω του κατεπείγοντος, βάσει 
του Πρακτικού - Έκθεσης της “Επιτροπής συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου: «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και την εποπτεία της καλής λειτουργίας του” 
(απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί συγκρότησης της Επιτροπής αρ. 104042/10361/23-11-
2012) και λαµβάνοντας υπόψη ότι στην αγορά εργασίας της περιοχής δεν υπάρχει άλλη εταιρεία µε 
το ίδιο αντικείµενο …».  

Στη συνέχεια η Επιτροπή ήλεγξε για τον διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα 
συµµετοχής του στον διαγωνισµό και την εκπλήρωση των όρων του 1ου άρθρου  της διακήρυξης µε 
βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των στοιχείων του φακέλου της προσφοράς (άρθρο 1ο της διακήρυξης) και της Τεχνικής 
Προσφοράς (άρθρο 3ο της διακήρυξης), η Επιτροπή αποσφράγισε την οικονοµική προσφορά, τη 
µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία για τον διαγωνιζόµενο. Τέλος ήλεγξε για τον 
διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Π.∆. 
118/07. Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - 
µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της 
οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή της προσφερόµενης τιµής ανά 
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τόνο µεταφερόµενων στραγγιδίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, από τον οποίο 
προέκυψε ότι η προσφορά γίνεται δεκτή. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού προέβη στη διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής, η οποία και πιστοποιήθηκε, αποφάσισε οµόφωνα ότι η προσφορά του 
µοναδικού διαγωνιζόµενου είναι παραδεκτή, και προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η  εταιρεία  
«ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως µοναδικός 
προσφέρων, µε προσφερόµενη τιµή ανά τόνο µεταφερόµενων στραγγιδίων 7,40 €/τόνο (09,10 
€/τόνο µε Φ.Π.Α.).  

Σύµφωνα µε το ως άνω Πρακτικό Ι/03-10-2013 της Επιτροπής ∆ιενέργειας για το υποέργο της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του ΧΥΤΑ 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισµού δαπάνης € 
133.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2013ΕΠ03000003 και τίτλο «Υδραυλική αποµόνωση ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ιωαννίνων)», 

προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η µοναδική ενδιαφερόµενη εταιρεία που κατέθεσε 
προσφορά, «ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», µε 
διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΙΜΕ Ε.Π.Ε.», µε προσφερόµενη τιµή ανά τόνο µεταφερόµενων 
στραγγιδίων 7,40 € / τόνο (09,10 € / τόνο µε Φ.Π.Α.) 

Σηµειώνεται ότι η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
µετά τον έλεγχο και τη διαπίστωση από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, της πληρότητας των 
δικαιολογητικών – πιστοποιητικών που θα προσκοµίσει ο προσωρινός µειοδότης, σύµφωνα µε τη 
διακήρυξη και το άρθρο 6 παρ. 2 του Π∆ 118/07.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, στα πλαίσια της συνολικής θέσης για 
το θέµα της χωροθέτησης και λειτουργίας του ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, όπως εκφράσθηκε από την 
παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» στις αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, για 
τους επικείµενους κινδύνους για το περιβάλλον και τη ζωή των κατοίκων, αλλά και από τον ίδιο 
στις σχετικές αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, όπου έχει υποστηρίξει ότι: «… Οι εργολάβοι 
είναι αναξιόπιστοι στην εκτέλεση µεγάλων έργων, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος 
και της δηµόσιας υγείας και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στα προβλήµατα που παρουσιάσθηκαν 
κατά τη δοκιµαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ. Το γεγονός αυτό, καθιστά ακόµη πιο επίκαιρη την 
πρότασή µας – όπως επανειληµµένα εκφράσθηκε – για τα µεγάλα έργα και ιδιαίτερα τα 
εξειδικευµένα, τα οποία, επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, 
έπρεπε να κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδοµή.». 
................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7Λ9-ΣΜΦ



 - 21 - 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 
∆ηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του 
υποέργου: 

«Αποµάκρυνση στραγγιδίων για την αποφόρτιση του κυττάρου του Χ.Υ.Τ.Α. 1ης 
∆ιαχειριστικής Ενότητας»,  προϋπολογισµού 133.000,00 €  

του έργου: «Υδραυλική αποµόνωση ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου 
(Ν. Ιωαννίνων)»     

 

Στα Ιωάννινα, την 02-10-2013,  ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’  π.µ. οι υπογράφοντες: 
α. Στάµος Γεώργιος, Εργοδηγός ΤΕ στη ∆.Τ.Ε./Π.Η , Πρόεδρος 

β. Κουφού Βασιλική, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ στη ∆.Τ.Ε./Π.Η., Μέλος 

γ. Μπακανιάρης Ευάγγελος, Εργοδηγός στη ∆.Τ.Ε./Π.Η, Μέλος 

που αποτελούµε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας της επικεφαλίδας, σύµφωνα µε την 
αρ. πρωτ. 25/1036/04-09-2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και του 
από 29-08-2013 Πρακτικού κλήρωσης για ορισµό τακτικών και αναπληρωµατικών µελών επιτροπής 
διαγωνισµού, [σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11(ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-11) και της 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφασης του υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης], συγκεντρωθήκαµε στην αίθουσα 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου, προκειµένου να διενεργήσουµε τη 
δηµοπρασία. 

Μετά την σχετική κλήση του κήρυκα της δηµοπρασίας, προσήλθε ενώπιόν µας για να παραδώσει τα 
απαιτούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς επίσης και οικονοµική 
προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο, ένας (1) εκπρόσωπος Ε.Ε.:   

 

Επωνυµία Εργοληπτικής Επιχείρησης Αριθµός Κατάθεσης Προσφοράς 

«ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
δ.τ. «ΕΝΩΣΗ ΙΜΕ Ε.Π.Ε.» 

1 
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Μετά το πέρας που τάχθηκε από την διακήρυξη της δηµοπρασίας ως χρόνος λήξεως επίδοσης 
προσφορών χωρίς να εµφανισθεί άλλος ενδιαφερόµενος, και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν είχε 
κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας καµία προσφορά, ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της 
παραλαβής προσφορών. 

Παρά την κατάθεση µίας (1) προσφοράς, η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε να 
κηρύξει τον διαγωνισµό γόνιµο, παρ’ ότι εµπίπτει το θέµα  στο Π.∆. 118/07 (άρθρο 21 παράγραφος 
η), λόγω του κατεπείγοντος, βάσει του Πρακτικού - Έκθεσης της “Επιτροπής συνεχούς 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των φαινοµένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου: 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» και την 
εποπτεία της καλής λειτουργίας του” (απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου περί συγκρότησης της 
Επιτροπής αρ. 104042/10361/23-11-2012) και λαµβάνοντας υπόψη ότι στην αγορά εργασίας της 
περιοχής δεν υπάρχει άλλη εταιρεία µε το ίδιο αντικείµενο. 

Εν συνεχεία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τον φάκελο της κατατεθείσας 
προσφοράς,  κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία  και 
µονόγραψε.  

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ήλεγξε για τον διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το 
δικαίωµα συµµετοχής του στον διαγωνισµό και την εκπλήρωση των όρων του 1ου άρθρου  της 
διακήρυξης µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των στοιχείων του φακέλου της προσφοράς (άρθρο 1ο της 
διακήρυξης) και της Τεχνικής Προσφοράς (άρθρο 3ο της διακήρυξης), η Επιτροπή αποσφράγισε την 
οικονοµική προσφορά, τη µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί µέρους στοιχεία για τον διαγωνιζόµενο.  

Τέλος ήλεγξε για τον διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του  Π.∆. 118/07. 

Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - µονογραφών στο 
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής 
προσφοράς, η αριθµητική και ολόγραφη αναγραφή της προσφερόµενης τιµής ανά τόνο 
µεταφερόµενων στραγγιδίων, σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε 
ότι η προσφορά γίνεται δεκτή  

Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την εγκύκλιο 
17/21-9-2010 του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων (γνησιότητα εγγυητικών 
επιστολών) η επιτροπή στο σηµείο αυτό αποφάσισε α) τη διακοπή της συνεδρίασής της, ώστε µε 
µέριµνα του προέδρου να ζητηθεί από της Αρχές που εξέδωσαν τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής 
να βεβαιώσουν τη γνησιότητά τους και β) τη συνέχιση της συνεδρίασης άµεσα, µετά τη λήψη όλων 
των σχετικών βεβαιώσεων γνησιότητας από τις εκδούσες Αρχές. 

Αφού ολοκληρώθηκε η παραπάνω διαδικασία, οπότε και στην κατοχή της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
περιήλθε η βεβαίωση γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συνήλθε σε συνεδρίαση την 03-10-2013 και αποφάσισε οµόφωνα ότι η προσφορά του 
διαγωνιζόµενου είναι παραδεκτή, και αναγράφεται στον Πίνακα (IΙ) που επισυνάπτεται στο παρόν 
Πρακτικό. 

Την 09.00́ π.µ. της 03-10-2013 ο Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω αποτέλεσµα µε 
γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι παραδεκτή και ότι 
προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται η  εταιρεία   «ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως µοναδικός προσφέρων, µε προσφερόµενη 
τιµή ανά τόνο µεταφερόµενων στραγγιδίων 7,40€/τόνο (09,10€/τόνο µε Φ.Π.Α.) και ότι για την 
υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µέχρι και την ∆ευτέρα, 07-10-2013 και ώρα 14.30’, 
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στο πρωτόκολλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, (Πλατεία Πύρρου 1 - 
∆ιοικητήριο) και θα απευθύνονται στην Πρόεδρο της Επιτροπής 

 
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από την Επιτροπή ως κατωτέρω.  

 
 
 

Ιωάννινα,  03 Οκτωβρίου 2013 
 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 
Εργοδηγός ΤΕ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 

 
 
 

ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εργοδηγός 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟ∆ΟΣΙΑΣ 

Πίνακας ΙΙ 

 

Α/Α 
Επωνυµία  

Εργοληπτικής Επιχείρησης 
Τιµή  /  τόνο 

1 «ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΟΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

09,10€ (µε Φ.Π.Α.) 

   

 

 

 

 

 

Ιωάννινα,  03 Οκτωβρίου 2013 
 
 

Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 
Εργοδηγός ΤΕ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 

 
 
 

ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εργοδηγός 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων 
που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του 
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων τοπικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2014, 
προϋπολογισµού  95.000,00  € µε ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 28/1188/04-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση σε ιδιωτικά 
συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων τοπικού ενδιαφέροντος, ήτοι: 1. το ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, 2. 
τους χώρους του 2ου ορόφου του κτιρίου επί της Στοάς Σάρκα στα Ιωάννινα (πρώην 
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), όπου στεγάζονται διάφορες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, 3. τους 
χώρους του κτιρίου επί της οδού ∆οµπόλη, στα Ιωάννινα, όπου στεγάζεται η ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, 4. τους χώρους του κτιρίου, στη συµβολή 
των οδών Φιλικής Εταιρείας 15 και Λουκή Ακρίτα στα Ιωάννινα, στο οποίο στεγάζονται τα 
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Γραφεία Σχολικών Συµβούλων και οι υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 5. τους χώρους 
του κτιρίου «Γεωργίου Σταύρου» επί της οδού Ανεξαρτησίας 146 στα Ιωάννινα, όπου 
στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τοπικού ενδιαφέροντος, 6. τους χώρους του 
κτιρίου «Παλλάδιο» που στεγάζεται το Κ.Ε.∆.Ε. και 7. τους χώρους των κτιρίων όπου 
στεγάζεται το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου στο 5Ο Χλµ. Ιωαννίνων – 
Κόνιτσας (Πρώην ∆.Ε.Σ.Ε.). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 92782/7383/25-09-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 92821/3652/25-09-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «..►Σας αποστέλλουµε σχέδιο της διακήρυξης 
ανοικτού διαγωνισµού, ανάδειξης αναδόχου, για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2014 και σας 
παρακαλούµε για την τελική κατάρτιση των όρων της και τη σύνταξή της. ►Μετά την ισχύ του 
Ν.4024/201 (Φ.Ε.Κ. 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 διαγωνισµού, οι οποίοι 
θα αποτελέσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών για την 
καθαριότητα του ∆ιοικητηρίου και των λοιπών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες 
των οποίων, καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό των Περιφερειών (Π.∆.161/23-06-2000 & 
Ν. 3852/2010), για το έτος 2014, προϋπολογισµού 95.000,00 €, µε Φ.Π.Α. Σας υποβάλλουµε, 
προς τούτο, τα Πρακτικά 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 διεξαγωγής του 
ανωτέρω διαγωνισµού...». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1236/14-10-2013) 

Α. Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα), της Π.Ε. Ιωαννίνων και του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευµάτων τοπικού ενδιαφέροντος, οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται από 
τον Προϋπολογισµό των Περιφερειών (Π.∆.161/23-06-2000 & Ν. 3852/2010), για το έτος 2014, 
προϋπολογισµού 95.000,00 € µε ΦΠΑ, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο 
Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω (υπό στ. 7), αριθµ. πρωτ. 92782/7383/25-09-2013  εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Ο ως άνω διαγωνισµός, αφορά στην ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κάτωθι 
κτιριακών εγκαταστάσεων:  
1. το ∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. τους χώρους του 2ου ορόφου του κτιρίου επί της Στοάς Σάρκα στα Ιωάννινα (πρώην 
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), όπου στεγάζονται διάφορες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, 

3. τους χώρους του κτιρίου επί της οδού ∆οµπόλη, στα Ιωάννινα, όπου στεγάζεται η ∆/νση 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, 

4. τους χώρους του κτιρίου, στη συµβολή των οδών Φιλικής Εταιρείας 15 και Λουκή Ακρίτα στα 
Ιωάννινα, στο οποίο στεγάζονται τα Γραφεία Σχολικών Συµβούλων και οι υπηρεσίες 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης , 

5. τους χώρους του κτιρίου «Γεωργίου Σταύρου» επί της οδού Ανεξαρτησίας 146 στα Ιωάννινα, 
όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, τοπικού ενδιαφέροντος, 

6. τους χώρους του κτιρίου «Παλλάδιο» που στεγάζεται το Κ.Ε.∆.Ε. και 
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7. τους χώρους των κτιρίων όπου στεγάζεται το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας 
Ηπείρου στο 5Ο Χλµ. Ιωαννίνων – Κόνιτσας (Πρώην ∆.Ε.Σ.Ε.) 

Σηµειώνεται ότι η δαπάνη για τον ανωτέρω διαγωνισµό θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0871 του προϋπολογισµού έτους 2014 της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) και έχει εγκριθεί 
η σχετική ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, µε την αριθµ. πρωτ. 55767/11735/25-09-2013 
Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Ν. 4089/2012. 

Β.  Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω ανοιχτού µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού,  από 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από τη ∆/νση 
Οικονοµικού Π.Η. κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης»του Ν.4024/2011 και την αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/τ.Β΄/07-11-2011) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και αναφέρονται στα από 03-10-2013 Πρακτικά που συνετάγησαν, τα οποία 
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, και  

και ορίζει τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, ως εξής: 

Τακτικά µέλη 

1. Κάππη Αφροδίτη, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, ως 
Πρόεδρος 

2. Ροντογιάννη Αθηνά, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 

3. Πάκου Αθανασία, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

Αναπληρωµατικά µέλη 

1. Ζάρρα Ελένη, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 

2. Σπυρίδωνος ∆ηµήτριος, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄  

3. Τσέντζου Παρασκευή, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Ζούµπας Στέφανος,  όπως και στη 
σχετική αριθµ. 28/1188/04-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας ότι εάν 
η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει λίγο προσωπικό στον τοµέα της καθαριότητας – θέµα που όφειλε 
να είχε αντιµετωπίσει τόσα χρόνια – προτείνουν το πρόβληµα να αντιµετωπισθεί µε 
προγραµµατισµένη πρόσληψη προσωπικού και όχι µε ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε 
ιδιωτικά συνεργεία.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
28/1188/04-10-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε να οργανωθεί 
από την Περιφέρεια Ηπείρου Υπηρεσία Καθαριότητας, µε πρόσληψη προσωπικού µε µόνιµη 
σχέση εργασίας. 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 03-10-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Π.∆.161/23-06-2000 

& Ν. 3852/2010 ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014. 
 

 Σήµερα στις 03/10/2013 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 µελών, για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, για την καθαριότητα του ∆ιοικητηρίου και 
των λοιπών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των 
περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, καλύπτονται 
από τον Προϋπολογισµό των Περιφερειών (Π.∆.161/23-06-2000 & Ν. 3852/2010), για το έτος 
2014, 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 ∆ιαπιστωτικής Πράξης 
κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου σε µισθολογικά 
κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 
 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Κάππη Αφροδίτη, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 
β. Ροντογιάννη Αθηνά, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 
γ. Πάκου Αθανασία, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

 
 Ιωάννινα, 03/10/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 03-10-2013 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ., ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ, 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Π.∆.161/23-06-2000 

& Ν. 3852/2010 ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014. 
 

 Σήµερα στις 03/10/2013 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 αναπληρωµατικών µελών, για τη συµµετοχή τους στην 
επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, για την καθαριότητα του 
∆ιοικητηρίου και των λοιπών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και 
των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., οι λειτουργικές δαπάνες των οποίων, 
καλύπτονται από τον Προϋπολογισµό των Περιφερειών (Π.∆.161/23-06-2000 & Ν. 
3852/2010), για το έτος 2014, 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 ∆ιαπιστωτικής Πράξης 
κατάταξης των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου σε µισθολογικά 
κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 
 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 
α. Ζάρρα Ελένη, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 
β. Σπυρίδωνος ∆ηµήτριος, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικ/κού - Οικ/κού (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄ και 
γ. Τσέντζου Παρασκευή, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικ/κού - Οικ/κού (Μ.Υ.), µε βαθµό Ε΄. 

 
 Ιωάννινα, 03/10/2013 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών παραµετροποίησης 
πληροφοριακού συστήµατος Μισθοδοσίας 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». 

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. 1/2/06-01-2013 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 Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 98410/7837/09-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 98674/3819/09-10-2013 στον φάκελο138/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: «… Για την κάλυψη της απαίτησης να αποστέλλονται τα 
στοιχεία των εκκαθαριστικών µισθοδοσίας των υπαλλήλων µηχανογραφικά, µέσω του 
συστήµατος Taxis net και προκειµένου τα στοιχεία αυτά να παράγονται αυτοµατοποιηµένα 
από το πληροφοριακό σύστηµα του φορέα µας, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι 
σχετικές εργασίες υλοποίησης του αντίστοιχου µηχανισµού. Το κόστος των υπηρεσιών 
αυτών ανέρχεται στο ποσό των 1.050,00 €, πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΚΑΕ 082/0871 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. Παρακαλούµε για την 
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έγκριση του ποσού, µε απευθείας ανάθεση στην εταιρεία OPEN TECHNOLOGY 
SERVICES “OTS” – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. ..». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1237/14-10-2013) 

Εγκρίνει την ανάθεση, στην εταιρεία µε την επωνυµία «OPEN TECHNOLOGY SERVICES 
“OTS” – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», της παροχής υπηρεσιών 
παραµετροποίησης του πληροφοριακού συστήµατος Μισθοδοσίας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για την κάλυψη της απαίτησης για αποστολή των στοιχείων των εκκαθαριστικών 
µισθοδοσίας των υπαλλήλων µηχανογραφικά, µέσω του συστήµατος Taxis net και 
προκειµένου τα στοιχεία αυτά να παράγονται αυτοµατοποιηµένα από το πληροφοριακό 
σύστηµα της Περιφέρειας Ηπείρου, µε δαπάνη 1.050,00 € πλέον Φ.Π.Α., καθώς και τη 
διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0871 
του προϋπολογισµού έτους 2013 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 δαπάνης για την προµήθεια µειωτή πίεσης αέρα συµπιεστή για τις ανάγκες 
του Τµήµατος ΚΤΕΟ 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 ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
91256/14912/20-09-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98401/3816/09-10-2013 
στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση πίστωσης 
100,70 ευρώ για την προµήθεια µειωτή πίεσης αέρα συµπιεστή για τις ανάγκες του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ Ιωαννίνων. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1238/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 100,70 καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης σε 
βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459 (έργο: «Επισκευή – συντήρηση 
πιστοποίηση των ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ηπείρου», Έργα Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου της 
ΣΑΕΠ 030), για την προµήθεια από την εταιρεία «Γ. ΜΕΓΑΣ Γ. ΤΟ∆ΗΣ Ο.Ε.», µειωτή πίεσης 
αέρα συµπιεστή, για τις ανάγκες του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών 
της Π.Ε. Ιωαννίνων. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 µετακίνησης της Άννας Τσιφοπούλου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 29-09-2013 έως 03-10-2013 για τη 
συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του ΕΦΕΤ και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 97549/4498/07-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97640/3800/08-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Άννας Τσιφοπούλου, υπαλλήλου της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 29-09-2013 
έως 03-10-2013 για τη συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του ΕΦΕΤ και έγκριση 
της σχετικής δαπάνης.  
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των προϊσταµένων των 
∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να παρακολουθούν 
σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από 
τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς 
παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 97549/4498/07-10-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του υπαλλήλου, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 04-10-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1239/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Άννας Τσιφοπούλου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 29-09-2013 έως 03-10-2013 για τη 
συµµετοχή της σε εκπαιδευτικό σεµινάριο του ΕΦΕΤ, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού 
€ 240,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις εγκεκριµένες 
πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, ΕΦ 291 ΚΑΕ 0711, για την κάλυψη 
των  εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω υπαλλήλου. 
..................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Οργάνωση και Χρονοπρογραµµατισµός Έργων»,  
που θα διεξαχθεί από 14 έως 25-10-2013 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

 

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

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση τις ∆/νσης Τεχνικών Έργων  Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ 99149/9923/10-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ.  99211/3830/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων  
της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίου Μαργώνη, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Οργάνωση και Χρονοπρογραµµατισµός 
Έργων» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των προϊσταµένων των 
∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να παρακολουθούν 
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σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από 
τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς 
παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1240/14-10-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Γεωργίου Μαργώνη, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Μείωση γραφειοκρατικών βαρών και διοικητικών 
επιβαρύνσεων», που θα διεξαχθεί από 14 έως 25-10-2013, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 
179,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, και τη διάθεση της 
σχετικής πίστωσης, σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013.  
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση µετακίνησης της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταµένης του Τµήµατος Εφαρµογής 
Προγραµµάτων και Έργων της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και της 
Γεωργίας Καραγιώτη, Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας, στο Μπάρι 
της Ιταλίας, από 16-10-2013 έως 20-10-2013 για τη συµµετοχή τους στο Network 
Meeting και  Open days, του Έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «La Bottega delle Voci-
Centro di produzione Teatrale II µε ακρωνύµιο La Bottega II», του Προγράµµατος 
Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ 99178/4045/10-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99206/3829/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετάβασης και τη σχετική δαπάνη, 
όπως περιγράφονται στο συνηµµένο πίνακα, της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταµένης του 
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Τµήµατος Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού και της Γεωργίας Καραγιώτη, Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριµνας, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 16-10-2013 έως 20-10-2013 για τη 
συµµετοχή τους στο Network Meeting και  Open days, του Έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «La Bottega delle Voci-Centro di produzione Teatrale II µε ακρωνύµιο La 
Bottega II», του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ∆Α-ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013,  
στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως  εταίρος  στο παραπάνω έργο. Οι 
δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό  του παραπάνω έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1241/14-10-2013) 

− Εγκρίνει τη µετάβαση της Σοφίας Τριάντου, Προϊσταµένης του Τµήµατος Εφαρµογής 
Προγραµµάτων και Έργων της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου και της Γεωργίας Καραγιώτη, Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Μπάρι της Ιταλίας, από 16-10-2013 
έως 20-10-2013 για τη συµµετοχή τους στο Network Meeting και  Open days, του Έργου 
της Περιφέρειας Ηπείρου «La Bottega delle Voci-Centro di produzione Teatrale II µε 
ακρωνύµιο La Bottega II», του Προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑ∆Α-
ΙΤΑΛΙΑ» 2007-2013,  στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως  εταίρος. 

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

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 635,00 

ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  45,00 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  280,00 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ   480,00 
 ΣΥΝΟΛΟ: 1.440,00 

 
� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η 

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

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 01-10-2013 ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντικατάσταση τµηµάτων 
αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάµου» προϋπολογισµού € 520.000,00 
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. 1/2/06-01-2013 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. 25/1044/04-09-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 2242/20-08-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας 
και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
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∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 2028/25-04-2013  απόφαση του 
∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και βάσει της προέγκρισης δηµοπράτησης του έργου, που 
διατυπώθηκε µε το αρ. 3605/05-08-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, εγκρίθηκε δε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, 
µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 2709/08-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98059/3809/08-10-2013 στον 
φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 01-10-2013 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, µαζί 
µε το από 08-10-2013 παράρτηµα που το συνοδεύει και εισηγείται την κατακύρωση του 
αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση κατασκευής του έργου, στην 
εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε» που είναι µειοδότης, µε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση πενήντα τρία και εβδοµήντα τρία εκατοστά επί τοις εκατό (53,73%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 163.355,21 €, µε 
απρόβλεπτα 187.858,49 € και συνολική δαπάνη µε απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
240.590,90 €.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1242/14-10-2013) 

− Την έγκριση του από 01-10-2013 Πρακτικού, µε το από 08-10-2013 Παράρτηµα που το 
συνοδεύει, της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 01-10-2013, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Αντικατάσταση 
τµηµάτων αγωγών εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βρυζοκαλάµου» προϋπολογισµού € 
520.000,00 µε ΦΠΑ, το οποίο είναι ενταγµένο στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
– ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε» που είναι 
µειοδότης, µε µέση τεκµαρτή έκπτωση πενήντα τρία και εβδοµήντα τρία εκατοστά επί τοις 
εκατό (53,73%) και προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 
163.355,21 € µε απρόβλεπτα 187.858,49 € και συνολική δαπάνη µε απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 240.590,90 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΤΕΡΟΣ Ε∆Ε», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και 
η προσφορά του µειοδότη (53,73%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 08-10-2013 
Παράρτηµα του από 01-10-2013 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

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

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ», µέχρι 31-10-2013. 

 

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. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/2013 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. 2707/08-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 97882/3806/08-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την από 09.08.2013 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης 
των υπολειποµένων εργασιών έως 24.12.2013, λόγω (α) διακοπής των εργασιών που 
έγινε από 11.07.2013, σύµφωνα µε την Αριθ. Πρωτ. 1850/16.07.2013 απόφαση ∆ΤΕΠΕ 
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Άρτας, και (β) της µη οριστικοποίησης του µήκους του προσήνεµου µόλου, µετά από 
αίτηµα των ψαράδων της περιοχής για αλλαγή του. Η σύµβαση υπογράφηκε την 
12.03.2012 και η συµβατική προθεσµία έληξε την 12.06.2013. Με την αριθµ. 
17/648/11.06.2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου δόθηκε 
παράταση εργασιών µέχρι 30.09.2013. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ» σύµφωνα µε την Αρ. Πρωτ. 2171/ 01.02.2011 απόφαση 
Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας. Ο αρχικός προϋπολογισµός του 
έργου ήταν 1.950.000,00 € µε ΦΠΑ, ενώ ο συµβατικός προϋπολογισµός είναι 
1.258.553,77 € µε ΦΠΑ. Μέχρι σήµερα έχει εκτελεστεί περίπου το 55% των εργασιών της 
Οµάδας Α (ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ), το 45% των 
εργασιών της Οµάδας Β (ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ) και το 55% των 
εργασιών της Οµάδας Γ (ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ) και αποµένουν οι εργασίες της Οµάδας ∆ 
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) και της Οµάδας Ε (Η/Μ ΕΡΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, 
Υ∆ΡΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ). Επίσης σας γνωρίζουµε ότι, η Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε το Αριθ. 
Πρωτ. 1614/18.09.2013 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την 
τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της συνολικής 
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30.09.2013 σε 31.10.2013. Η Υπηρεσία µας 
συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών 
µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 31.10.2013 για τους παραπάνω λόγους και παρακαλούµε να 
αποφασίσετε σχετικά...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1243/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.», µέχρι την 31-10-2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε 
το αριθ. πρωτ. 1614/18-09-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη 
της, για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30-09-2013 σε 31-10-2013. 
.................................................................................................................................................. 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 

Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας 
δικηγόρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την ορισθείσα δικάσιµο καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 21-06-2010 αγωγής των ∆ηµητρίου Ε. Βάρδια κλπ. 
(υπόθεση υπαλλήλων STAGE) κατά της Ν.Α. Άρτας και του ΟΑΕ∆. 

 

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. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/2013 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 97803/658/08-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 97885/3807/08-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «….Λόγω ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα 
Άρτας και µέχρι την πλήρωση της εν λόγω θέσης, παρακαλούµε να αποφασίσετε στην αµέσως 
επόµενη συνεδρίασή σας, τον ορισµό πληρεξουσίου ∆ικηγόρου για τον χειρισµό εκκρεµουσών  
υποθέσεων. Συγκεκριµένα να εγκριθεί η παρουσία του ∆ικηγόρου κ. Αθανάσιου Κονταξή ως 
πληρεξούσιος ∆ικηγόρος της ΠΕ Άρτας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά 
την δικάσιµο της 24-9-2013, της από 21-6-2010 αγωγής (µε γενικό αριθµό κατάθεσης: 
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115757/2010 και αριθµό κατάθεσης δικογράφου: 3562/2010) των: κ. ∆ηµητρίου Ε. Βάρδια, 
Ολυµπίας Κ. ∆ράκου, Μαρίας Θ. Ιωάννου, Φωτεινής Ε. Καρδάµη, Εµµανουήλ ∆. Κοσµά, 
Μιχαήλ Ι. Κουφού, Όλγας ∆. Μαργαρίτη, Βασιλικής ∆. Χαχούλη, Αικατερίνης Ν. Χρηστίδη και 
Φωτεινής Α. Χρηστογιάννη κατά της ΠΕ Άρτας (υπόθεση υπαλλήλων STAGE στην ΠΕ Άρτας), 
καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολήν δικάσιµο και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια 
απαιτηθεί για τον χειρισµό της παραπάνω υποθέσεως. Ο κ. Κονταξής στην συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία παραστάθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως πληρεξούσιος 
δικηγόρος της Π.Ε. Άρτας για την εκδίκαση ανάλογης υπόθεσης υπαλλήλων STAGE και 
κλήθηκε να παρασταθεί εκτάκτως στην ανωτέρω υπόθεση καθώς η Π.Ε. Άρτας δεν 
ενηµερώθηκε έγκαιρα µε κλήση για την εκδίκαση. Παρακαλούµε να εγκρίνεται ποσό τριακοσίων 
ευρώ (300,00 €) µε ΦΠΑ για την κάλυψη των δαπανών παράστασης του ∆ικηγόρου κ. 
Αθανασίου Κονταξή στην ανωτέρω υπόθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3919/11 (ΦΕΚ 
32Α). Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας 
Περιφέρειας Ηπείρου, Φορέας 072 ΚΑΕ 0894 «∆ικηγορικά – Συµβολαιογραφικά» …».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1244/14-10-2013) 

− Ορίζει τον Αθανάσιο Κονταξή, δικηγόρο Αθηνών, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), και εγκρίνει την εκ µέρους του 
εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διάσιµο 
της 24-09-2013 για τη συζήτηση της από 21-6-2010 αγωγής (µε γενικό αριθµό κατάθεσης: 
115757/2010 και αριθµό κατάθεσης δικογράφου: 3562/2010) των: ∆ηµητρίου Ε. Βάρδια, Ολυµπίας 
Κ. ∆ράκου, Μαρίας Θ. Ιωάννου, Φωτεινής Ε. Καρδάµη, Εµµανουήλ ∆. Κοσµά, Μιχαήλ Ι. Κουφού, 
Όλγας ∆. Μαργαρίτη, Βασιλικής ∆. Χαχούλη, Αικατερίνης Ν. Χρηστίδη και Φωτεινής Α. 
Χρηστογιάννη κατά της Π.Ε. Άρτας (υπόθεση υπαλλήλων STAGE στην ΠΕ Άρτας), καθώς και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια απαιτηθεί για τον 
χειρισµό της παραπάνω υποθέσεως για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στον δικηγόρο Αθανάσιο Κονταξή, 
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, λόγω ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και επιπλέον δεδοµένου ότι ο ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος, 
έχει ήδη εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου κατά την εκδίκαση της από 28-5-2010 αίτησης 
ασφαλιστικών µέτρων των εναγόντων, βάσει της νοµιµοποίησής του µε την αριθµ. 9/162/06-04-
2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

− Εγκρίνει τη δαπάνη € 300,00 µε ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριµένων πιστώσεων του Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0894 του προϋπολογισµού έτους 2013 
της Π.Ε. Άρτας, για την κάλυψη των δαπανών παράστασης του ∆ικηγόρου κ. Αθανασίου Κονταξή 
στην ανωτέρω υπόθεση. 

...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, µε τον ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας και τον 
∆ήµο Αρταίων, της φιλοξενίας της Ουκρανικής οµάδας χειροσφαίρισης HC Dnepryanka 
Kherson, για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Ευρώπης, στις 9 και 10 Νοεµβρίου 2013 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. 1/2/06-01-2013 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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 96283/655/10-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 98866/3826/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση της συνδιοργάνωσης µε τον ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας και τον ∆ήµο 
Αρταίων της φιλοξενίας της Ουκρανικής οµάδας χειροσφαίρισης HC Dnepryanka Kherson, 
για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Ευρώπης, στις 9 και 10 Νοεµβρίου 2013. Επιπλέον 
εισηγείται την έγκριση της σχετικής δαπάνης, καθώς και τη διάθεση της σχετικής 
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πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου Φορέας 072 ΚΑΕ 0845. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, αναφέρθηκαν στην τοποθέτησή του σε παρόµοιες αποφάσεις της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την επιλεξιµότητα αντίστοιχων δαπανών, βάσει 
σχετικών αποφάσεων αρµοδίων ελεγκτικών µηχανισµών. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1245/14-10-2013) 

− Εγκρίνει την συνδιοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας µε τον ΓΑΣ Αναγέννηση 
Άρτας και τον ∆ήµο Αρταίων, της φιλοξενίας της Ουκρανικής οµάδας χειροσφαίρισης HC 
Dnepryanka Kherson, για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Ευρώπης, στις 9 και 10 Νοεµβρίου 2013. 

Η συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση της εκδήλωσης, θεωρείται πολύ σηµαντική, στα 
πλαίσια της πολιτιστικής της δράσης και των προσπαθειών για την τουριστική προβολή της 
περιοχής, καθώς αποτελεί σηµαντικό αθλητικό γεγονός και αποσκοπεί στην προβολή της 
Άρτας και γενικότερα της Ηπείρου και στη διαφήµιση του αθλητικού ιδεώδους και του ευ 
αγωνίζεσθαι προς τη νεολαία του τόπου µας. 

− Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 µε ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής 
πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την κάλυψη των εξόδων 
συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στην ανωτέρω εκδήλωση, που αφορά µέρος της δαπάνης για την 
µετακίνηση Θεσσαλονίκη – Άρτα – Θεσσαλονίκη και της διαµονής της Ουκρανικής Οµάδας, 
των διαιτητών και του παρατηρητή στην Άρτα, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της 
εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς συνδιοργανωτές. 
.................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση µετακίνησης του Σαπλαούρα Κων/νου, γεωπόνου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Θεσµός εγκεκριµένου εµπόρου Νωπών 
Οπωροκηπευτικών & Σύστηµα ελέγχων προδιαγραφών εµπορίας σε φορτία νωπών 
οπωροκηπευτικών, βασισµένο σε ανάλυση κινδύνου» που θα πραγµατοποιηθεί την 
14η Οκτωβρίου 2013 στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 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 Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 8509/10-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98789/3823/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου Κωνσταντίνου 
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Σαπλαούρα, Γεωπόνου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Άρτας, στην Αθήνα, την ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013 για τη συµµετοχή του σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Θεσµός εγκεκριµένου εµπόρου Νωπών 
Οπωροκηπευτικών & Σύστηµα ελέγχων προδιαγραφών εµπορίας σε φορτία νωπών 
οπωροκηπευτικών, βασισµένο σε ανάλυση κινδύνου» και έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των προϊσταµένων των 
∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να παρακολουθούν 
σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από 
τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς 
παρακολουθούν. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1246/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Σαπλαούρα, Γεωπόνου της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του σε 
εκπαιδευτικό σεµινάριο µε θέµα «Θεσµός εγκεκριµένου εµπόρου Νωπών Οπωροκηπευτικών 
& Σύστηµα ελέγχων προδιαγραφών εµπορίας σε φορτία νωπών οπωροκηπευτικών, 
βασισµένο σε ανάλυση κινδύνου», στις 14η Οκτωβρίου 2013 στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 210,00 για την κάλυψη των  εξόδων 
µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η οποία θα 
βαρύνει τις εγκεκριµένες πιστώσεις του Φορέα 291 ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Άρτας. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 παροχής εξουσιοδότησης στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού – 
Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου όπως προχωρήσει στη διαδικασία ανάδειξης προµηθευτή 
πετρελαίου θέρµανσης για τον ΒΝΣ και του ΕΠΑΣ Άρτας του Οργανισµού στην Άρτα, για 
την περίοδο 2013-2014. 
 

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. 1/2/06-01-2013 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 αριθµ. 
πρωτ. 3963/08-10-2013 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98465/3818/09-10-2013 στον φάκελο 
13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την « … Έγκριση του από 04-10-2013 
πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών υπηρεσιών και εργασιών για την παροχή εξουσιοδότησης 
στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου όπως προχωρήσει στη διαδικασία ανάδειξης 
προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης για τον ΒΝΣ και του ΕΠΑΣ Άρτας του οργανισµού στην 
Άρτα για την περίοδο 2013-2014.». 
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Στο ανωτέρω, από 04-10-2013 Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Στην Άρτα σήµερα 4 / 10 /2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθε η ανωτέρω 
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών της Π.Ε. Άρτας που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 36/1495/17-
12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωαννίνων προκειµένου να 
εξετάσει το αριθµ  7024/9-9-2013 αίτηµα του ΟΑΕ∆ – περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου για παροχή 
εξουσιοδότησης σ’ αυτόν ανάδειξης προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης για τον ΒΝΣ και του 
ΕΠΑΣ Άρτας του οργανισµού στην Άρτα, για την περίοδο 2013-2014.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
1). Γεώργιος Ψωµάς, Πρόεδρος 
2). ∆ηµήτριος Κωνσταντίνου, µέλος 
3). Κωνσταντίνος Τζουµάκας, µέλος 

άπαντες υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την παρ. 6 του άρθρ. 13 του Ν. 2503/97 και τις τοποθετήσεις 

των µελών µε το σκεπτικό ότι καλύτερα να γίνει διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισµού από την 
ανωτέρω Υπηρεσία καθότι έχουν άµεση επαφή των αναγκών σε πετρέλαιο θέρµανσης για τον 
ΒΝΣ και του ΕΠΑΣ Άρτας του οργανισµού στην Άρτα, για την περίοδο 2013-2014. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

για την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου όπως 
προχωρήσει στη διαδικασία ανάδειξης προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης για τον ΒΝΣ και του 
ΕΠΑΣ Άρτας του οργανισµού στην Άρτα, για την περίοδο 2013-2014. 

 
Άρτα   4/10/2013 

     Η Επιτροπή 
………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1247/14-10-2013) 

Εγκρίνει την παροχή εξουσιοδότησης στον ΟΑΕ∆ – Περιφερειακή ∆/νση Ηπείρου, για την ανάδειξη 
µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτή πετρελαίου θέρµανσης για τον ΒΝΣ και του ΕΠΑΣ Άρτας του 
Οργανισµού στην Άρτα, για την περίοδο 2013-2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 13 του Ν.2503/1997, και βάσει του από 04-10-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών 
και εργασιών έτους 2013 της Π.Ε. Άρτας (ανωτέρω υπό στ.6), µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί 
οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης.  
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων 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. 1/2/06-01-2013 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 
αριθµ. πρωτ. 3963/08-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 98465/3818/09-10-
2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, µε επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά 
που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά, 
και Ζούµπας Στέφανος τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο 
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αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 
Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους 
δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφερε και πάλι το αίτηµά της, για τα 
προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1248/14-10-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – 
επισκευής για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της 
παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, καθώς και τη διάθεση 
της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 9829 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α/α Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 
∆απάνη (€) 

συµπερ. ΦΠΑ 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής 
Επισκευή συστήµατος τροφοδοσίας, 
αναπτήρας, φρέον A/C, καθρέπτης 
εξωτερικός, τοποθέτηση πιεζοδιακόπτη 

450,00 

2 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. 
Επισκευή συστήµατος περιστροφής 
µπούµας, τάπα δεξαµενής πετρελαίου, 
φίλτρο πετρελαίου 

750,00 

3 ΜΕ 120960 Λιπαντής 
Τακάκια, service αντλίας βυτίου, εναλλαγή 
τροχών εµπρός-πίσω 

150,00 

4 ΚΗΙ 7969 Φορτηγό Πιστοποίηση ταχογράφου 150,00 

5 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό Πιστοποίηση ταχογράφου 150,00 

6 ΚΥ 9086 Φορτηγό 
Επισκευή συστήµατος ανατροπής, 
εξάτµισης, υαλοκαθαριστήρων, ταµπλό, 
καθίσµατος οδηγού 

350,00 

Σύνολο 2.000,00 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

α/α Αριθ. Κυκλ. Είδος Εργασία - Ανταλλακτικά 
∆απάνη (€) 

συµπερ. ΦΠΑ 

1 ΜΕ 92817 Φορτωτής 
Λάµες κάδου (Προµηθευτής : Μιχάλης 
Ζαχάρης) 

1.600,00 

2 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. Μαρκούτσι υδραυλικού 150,00 

Θερµουί πίσω φρένων 130,00 
3 ΜΕ 120960 Λιπαντής 

Πιστόλι αντλίας πετρελαίου 70,00 

4 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Φίλτρα αέρα adblue & πετρελαίου 
διασκορπιστή 

150,00 

5 ΚΗΙ 1590 Ηµιφορτηγό ∆ισκόπλακες, τακάκια 350,00 

6 ΚΗΙ 1561 Επιβατικό Καθρέπτης εξωτερικός οδηγού 150,00 

Σύνολο 2.600,00 

� 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 
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επίσης να κατατεθεί από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, απολογισµός του συνολικού κόστους 
και δαπανών λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων τους, για το προηγούµενο έτος. 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 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. 1/2/06-01-2013 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 αριθµ. 
πρωτ. 3963/08-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 98465/3818/09-10-2013 στον 
φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των λειτουργικών 
δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1249/14-10-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε βάρος των 
πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) έτους 2013, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 
την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον 
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πίνακα προµηθευτές, βάσει της διαδικασίας συλλογής προσφορών που διενήργησαν οι αρµόδιες 
Υπηρεσίες, καθώς και διάθεση της απαιτούµενης, ανά ΚΑΕ, πίστωσης, σε βάρος των αντίστοιχων 
εγκεκριµένων στον προϋπολογισµό της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2013, ως εξής:  

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

072.1111 

Προµήθεια χαρτιού 
γραφικών ειδών & 
λοιπών συναφών 
υλικών 

356,10 
∆απάνη για προµήθεια γραφικής 
ύλης για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας  

ΜΗΤΟΣ Β. – ΜΗΤΟΥ ΟΛ. 
Ο.Ε. 

072.1699 Λοιπές Προµήθειες 2.745,32 

∆απάνη για προµήθεια ραφιών 
τύπου DEXION για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Χορήγησης Αδειών 
Οδήγησης της ∆/νσης Μεταφορών 
& Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας 
από τον προµηθευτή Σερβετά 
Σπυρίδων, ο οποίος υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) 
κλειστών προσφορών και για 
προµήθεια χαρτοκιβωτίων για 
αρχειοθέτηση του Τµήµατος 
Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας.  

∆απάνη για προµήθεια σφραγίδων 
για τις ανάγκες του ΚΕ.∆.∆.Υ. 
Άρτας, της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών και της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.  

∆απάνη  για την αντιµετώπιση των 
δαπανών δειγµατοληψίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(δαπάνες δειγµάτων, υλικών 
συσκευασίας και κόστος 
µεταφοράς) µε σκοπό τον έλεγχο 
του περιεχοµένου τους µέσω 
εργαστηριακών αναλύσεων από τα 
αρµόδια εργαστήρια ελέγχου της 
χώρας για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας .   

ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε., ΦΩΤΗΣ Μ. – 
ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε., 
ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ Ε.-ΤΣΙΚΟΣ Κ. 
Ο.Ε. , ΚΑΤΣΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

072.1712 

Προµήθεια 
συσκευών 
θέρµανσης και 
κλιµατισµού 

699,00 

∆απάνη για προµήθεια ενός (1) 
κλιµατιστικού για τις ανάγκες  της 
∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Άρτας από τον 
προµηθευτή «Ρίζος Σπ. Νικόλαος» 
ο οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη 
µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών  

ΡΙΖΟΣ ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ & 
Λοιπού συναφούς 
εξοπλισµού 

821,65 

∆απάνη για προµήθεια 
ανταλλακτικών  για την επισκευή  
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και της 
∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευση Ν. Άρτας και για 
προµήθεια ενός πολυµηχανήµατος 
για τις ανάγκες του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας από τον 
προµηθευτή «Πληροφορική Τάτσης 
Α.Ε.» ο οποίος υπέβαλλε την 
χαµηλότερη µεταξύ τριών (3) 
κλειστών προσφορών 

Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. & 
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ 
Α.Ε.» 
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072.0843 
Εκδόσεις –
εκτυπώσεις- 
βιβλιοδεσία 

600,00 

∆απάνη για τον σχεδιασµό και την 
εκτύπωση αφισών και banners για 
την προώθηση των τοπικών 
προϊόντων, τα οποία θα 
χρησιµοποιηθούν στην 38η ∆ιεθνή 
Έκθεση Κύπρου  

ΦΩΤΗΣ Μ. – ΜΑΤΑΤΣΗΣ Κ. 
Ο.Ε. 

072.0851 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή µον. 
εγκατ. 

1.680,00 

∆απάνη για επισκευή συρόµενης 
πόρτας του τµήµατος ΚΤΕΟ της 
Π.Ε. Άρτας και τµήµατος της 
περίφραξης (Α∆ΑΜ: 
13REQ001651165) λόγω ζηµιάς 
που προξενήθηκε από φορτηγό 
αυτοκίνητο της υπηρεσίας  
και εγκατάσταση ενός (1) 
κλιµατιστικού για τις ανάγκες της 
∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Άρτας από τον 
προµηθευτή «Ρίζος Σπ. Νικόλαος» 
ο οποίος υπέβαλλε την χαµηλότερη 
µεταξύ τριών (3) κλειστών 
προσφορών (Συνηµµένο το από 
28-08-2013 πρακτικό) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Ε.∆.Ε.  ΚΑΙ 
ΡΙΖΟΣ ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                     

072.0869 
Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή λοιπού 

323,00 

∆απάνη για επισκευή     
φωτοαντιγραφικών  µηχανηµάτων 
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας και της 
∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευση Ν. Άρτας και για 
τοποθέτηση και στήριξη των 
ραφιών τύπου DEXION στο Τµήµα 
Χορήγησης Αδειών Οδήγησης της 
∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας 

Α.& Β. ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. & 
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

072.1311 
 Προµήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής  

300,00 

∆απάνη για προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Άρτας  και του Κ.Ε.∆.∆.Υ. Άρτας 

ΗΛΕΚΤΡΟΝ – Γιώργος 
Τσώλης 

ΣΥΝΟΛΟ 7.525,07   

.................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης 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. 1/2/06-01-2013 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, της ΙΒ/6071/26-8-98 Κ.Υ.Α. 
και του άρθρου 70 του Ν.4002/2011. 

6. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 
του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και συγκεκριµένα του άρθρου 94 
παρ. 4 υπ΄ αριθµ. 18, µε το οποίο στο άρθρο 75 του Κ∆Κ στον τοµέα «Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού» προστίθεται σαν αρµοδιότητα η µεταφορά µαθητών από τον 
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τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών και 
καλλιτεχνικών και λυκείων. 

8. Την αριθµ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ∆ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011) και τις αριθµ. 39 
και 46 εγκύκλιους (αριθµ. πρωτ. 35254/28-06-2011 και 39711/07-09-2011 αντίστοιχα) του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 70 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α), 34 του Ν.4053/12 (ΦΕΚ 44 
Α), 8παρ. 8 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85 Α) µε τις οποίες οι συµβάσεις που είχαν συναφθεί 
κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τη µεταφορά 
µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης παρατάθηκαν µέχρι τις 30-06-2012 κατά 
διαστήµατα και όπως όριζαν οι ως άνω σχετικές διατάξεις καθώς και οι εκδοθείσες 
εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών. 

10. Την 171/05-09-2012 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, για το σχολικό 
έτος 2012-2013, σύµφωνα µε το οποίο, οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο 
διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, 
για το σχολικό έτος 2012-2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑαρ.35415/28-7-2011 
(Β΄1701). Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν µέχρι την έναρξη 
του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους 
∆ήµους, η µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του 
Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση, αναδροµικώς και µέχρι 30-6-2013, των οικείων 
συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 
του άρθρου 8 του ν.4071/2012 (Α΄85), εφαρµοζοµένων αναλόγως. Σε περίπτωση 
κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών από τους ∆ήµους, οι συµβάσεις που 
συνάπτονται από τις Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως, από το χρόνο 
κατάρτισης και ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων. 

11. Τις αριθ. 1Β/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β) & 35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701 Β) ΚΥΑ µε  θέµα 
«Μεταφορά µαθητών Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης». 

12. Την υπ΄ αριθµ. Εγκύκλιο 47/06-09-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταφορά 
µαθητών σχολικού έτους 2012-2013, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου» όπου αναγράφεται ότι οι συµβάσεις που παρατείνονται, κατά τα 
προβλεπόµενα, εκτελούνται µέχρι τη λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται 
κατόπιν διαπραγµάτευσης, αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση µε το 
αντίστοιχο που είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012.  

13. Την αριθµ. 9/42/10-9-2012  απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου µε θέµα 
«Μεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2012-2013»,  σύµφωνα µε την οποία παρατείνονται  
οι συµβάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, για τα 
δροµολόγια εκείνα που είναι αδύνατο για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους 
Καλλικρατικούς ∆ήµους της.  

14. Την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2/42/18-01-2013, 5/113/05-02-2013, 13/434/19-04-2013, 
14/493/30-04-2013 και 27/1167/23-09-2013 αποφάσεις, µε την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό 
και Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για το χρονικό διάστηµα από 11-9-2012 έως 30-6-2013. 

15. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4086/10-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 99197/3828/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση. 
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16. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1250/14-10-2013) 

Για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2012-2013, εγκρίνει την τροποποίηση της 
αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε 
τις όµοιες 2/42/18-01-2013, 5/113/05-02-2013, 13/434/19-04-2013, 14/493/30-04-2013 και 
27/1167/23-09-2013 αποφάσεις, σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ως εξής: 
 
Α) Στο Παράρτηµα Α’ (ΤΑΞΙ-ΙΧ), στον ∆ήµο Αρταίων, ∆.Ε. Φιλοθέης, το δροµολόγιο µε α/α 12 
διαµορφώνεται όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα, και ισχύει αναδροµικά από 
01-12-2012 έως 30-06-2013, ως εξής: 
  

ΤΟΠΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
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ΕΠΑΣ 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ –
ΠΛΗΣΙΟΙ -

ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ 
4 

ΤΖΙΟΜΑΚΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

44 55,26 
1-12-2012 
έως 30-6-

2013 
ΤΑΞΙ 

ΤΑΖ 
7285 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 34/1405/28-11-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2/42/18-01-2013, 5/113/05-02-2013, 13/434/19-04-2013, 
14/493/30-04-2013 και 27/1167/23-09-2013 αποφάσεις. 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 τροποποίησης της αριθµ. 19/813/05-07-2013 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σχετικά µε την ανάθεση διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-
δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου, µετά από λήψη κλειστών προσφορών, για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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), 
καθώς και του Π.∆. 186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Την αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε 
η ανάθεση των υπηρεσιών της διακίνησης επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεµάτων 
καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 
2013 και µέχρι του ποσού των € 10.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2013 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0829, Λοιπές µεταφορές), στην 
εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Σία Ε.Ε.», της οποίας η προσφορά ήταν η συµφερότερη, βάσει της 
διαδικασίας συλλογής κλειστών προσφορών που διενήργησε η ως άνω Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε το από 09-01-2013 Πρακτικό της Επιτροπής (ανωτέρω υπό στ. 6), ήτοι µε 
χρέωση: (α) εντός πόλης – επόµενη µέρα µέχρι 2 κιλά, 2,50 € χωρίς ΦΠΑ, για κάθε επιπλέον 
κιλό 1,00 € χωρίς ΦΠΑ, (β) πόλη - πόλη – επόµενη µέρα µέχρι 2 κιλά,  3,00 € χωρίς ΦΠΑ, για 

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7Λ9-ΣΜΦ



 - 62 - 

κάθε επιπλέον κιλό 1,00 € χωρίς ΦΠΑ, δέσµευση ώρας παράδοσης, 3,61 € χωρίς ΦΠΑ και 
εντός ψυγείου δεν υπάρχει  πρόσθετη επιβάρυνση και Β) εγκρίθηκε η υπογραφή σύµβασης µε 
την εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Σία Ε.Ε.», για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-
δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας 
για το έτος 2013. 

7. Την αριθµ. 19/813/05-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
τροποποιήθηκε η ως άνω αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφαση, ως προς το σκέλος αυτής που 
αφορά στην επωνυµία της αναδόχου, σύµφωνα µε τα σχετικά δικαιολογητικά που προσκόµισε 
η ανωτέρω εταιρεία στο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, η οποία διαµορφώθηκει: Από «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Σία Ε.Ε.», Σε: «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4086/10-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 99197/3828/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Με την αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφαση 
της Οικ. Επιτροπής της Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η ανάθεση στην εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» 
της διακίνησης  επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός 
ψυγείου , για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το έτος 2013. Με την αριθµ. 
19/813/05-07-2013 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περ. Ηπείρου εγκρίθηκε η τροποποίηση 
της αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περ. Ηπείρου ως προς το σκέλος 
που αφορά την επωνυµία του αναδόχου, η οποία διαµορφώθηκε από «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΛΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» σε 
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»  µε ΑΦΜ. 099759170. Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την 
τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης (19/813/05-07-2013) ως προς την επωνυµία ήτοι από 
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» σε «ΕΛΤΑ COURIER – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .»  µε ΑΦΜ. 142196255 σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά  που µας 
προσκόµισε η ανωτέρω εταιρεία...». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1251/14-10-2013) 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθµ. 19/813/05-07-2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
ως προς την επωνυµία της αναδόχου στην οποία ανατέθηκε, µε την αριθµ. 2/44/18-01-2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων-
δεµάτων καθώς και δεµάτων εντός ψυγείου, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας για το 
έτος 2013,  
η οποία, σύµφωνα µε τα σχετικά δικαιολογητικά που προσκόµισε η ανωτέρω εταιρεία στο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας, διαµορφώνεται: Από 
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», Σε: «ΕΛΤΑ COURIER – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. 2/44/18-01-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ως έχει. 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 πραγµατοποίησης δαπάνης για εξωδικαστικό συµβιβασµό για τροχαίο 
συµβάν στην Π.Ε. 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. 1/2/06-01-2013 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αρ. πρωτ. 95521/3260/07-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97631/3798/08-
10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « … 
Σας διαβιβάζουµε την από 12/07/2013 αίτηση του Κωνσταντίνου Μπασιούκα, µε τα 
συνηµµένα σχετικά έγγραφα, µε την οποία ζητάει αποζηµίωση για υλικές ζηµιές που 
προκλήθηκαν στο επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητό του, µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΚΑ 7287, λόγω 
κατολίσθησης στο τµήµα της 11ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας, µεταξύ Γοργοµύλου 
και Πέντε Πηγαδιών, προς Ιωάννινα. Η συντήρηση της συγκεκριµένης οδού ανήκει στην 
∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Ύστερα από τα 
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ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 450,00 ευρώ βάσει 
των τιµολογίων που προσκοµίζονται και παρατίθενται στον συνηµµένο πίνακα. Το συνολικό 
κόστος θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, Π.Ε. 
Πρέβεζας (ΚΑΕ 0871).  

Α/Α Τύπος 
Τιµολογίου Αριθµός Ηµεροµηνία Προµηθευτής  Ποσό µε 

Φ.Π.Α. 

1 ΤΠΥ 171 3/07/2013 ΜΠΑΓΚΑΣ Β. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50,00 
2 Τ∆ΑΠ 5849 3/07/2013 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣ. ΜΠΑΓΚΑΣ 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 450,00 
…». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε να 
µην εγκριθεί η δαπάνη του θέµατος, που αφορά σε εξώδικο συµβιβασµό για καταβολή 
αποζηµιώσεως για υλικές ζηµιές από τροχαίο συµβάν, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, 
επειδή δεν στοιχειοθετείται η ευθύνη εις βάρος των οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή 
παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους, που είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµίωσης, και επιπλέον στα πλαίσια της κρίσης της 
Οικονοµικής Επιτροπής και επί άλλων, παρόµοιων αιτηµάτων για εξώδικο συµβιβασµό, 
όπως είχε εκφρασθεί στην αριθµ. 22/933/31-07-2013 απόφασή της. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1252/14-10-2013) 

∆εν εγκρίνει την πραγµατοποίηση της δαπάνης ποσού € 450,00 σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού έτους 2013 της Π.Ε. Πρέβεζας, που αφορά σε εξώδικο συµβιβασµό εκ 
µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για υλικές ζηµιές που προκλήθηκαν στο επιβατικό Ι.Χ. 
αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΚΑ 7287, ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Μπασιούκα, λόγω 
πτώσεως σε λακκούβες, την 29-06-2013, επί της 11ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας, 
µεταξύ Γοργοµύλου και Πέντε Πηγαδιών, επειδή δεν στοιχειοθετείται η ευθύνη εις βάρος των 
οργάνων της Περιφέρειας για πράξη ή παράλειψη στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων 
τους, που να συνδέεται αιτιωδώς µε το ζηµιογόνο αποτέλεσµα, απαραίτητη προϋπόθεση για 
την καταβολή αποζηµίωσης και για τη σύναψη συµβιβασµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 105,106 
ΕισΝΑΚ και το άρθρο 176 παρ.1 περ.1β του Ν.3852/2010. 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 συµπληρωµατικής δαπάνης για την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για 
αναδροµικά οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του Ν. 2470/1997, συνολικά έξι (6) 
υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και νυν Π.Ε. Πρέβεζας (σχετική η αριθµ. 
21/901/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής).   
 

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. 21/901/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία,  σε 
εκτέλεση των αριθµ. 113/2013 και 114/2013 αµετάκλητων αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων, εγκρίθηκαν οι σχετικές δαπάνες που αφορούν στην καταβολή της 
µηνιαίας οικογενειακής παροχή του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, πλέον των τόκων 
υπερηµερίας, συνολικά έξι (6) υπαλλήλων που υπηρετούσαν στην πρώην Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας και νυν Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, 
για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2000 έως 28-02-2001. 
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7. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
97554/3322/07-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97633/3799/08-10-2013 στον 
φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τα εξής: «…. Σε συνέχεια της 
υπ΄ αριθµ. 21/901/24-7-2013 απόφασή σας παρακαλούµε για συµπληρωµατική έγκριση και 
διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 754,20 € που αφορά στην καταβολή εργοδοτικών 
εισφορών για αναδροµικά οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, 
συνολικά έξι (6) υπαλλήλων που υπηρετούσαν στην πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Πρέβεζα και νυν Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το χρονικό 
διάστηµα από 01-01-2000 έως 28-02-2001, σύµφωνα µε τις αριθ. 113/2013 και 114/2013 
αµετάκλητες αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2013 ( Ε.Φ. 072 - Κ.Α.Ε. 
0288). ..…..». 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1253/14-10-2013) 

Εγκρίνει την συµπληρωµατική δαπάνη ποσού € 754,20 καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούµενης πίστωσης σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0288), που αφορά στην καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών για αναδροµικά οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του Ν. 
2470/1997, συνολικά έξι (6) υπαλλήλων που υπηρετούσαν στην πρώην Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Πρέβεζα και νυν Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, για το 
χρονικό διάστηµα από 01-01-2000 έως 28-02-2001, σε εκτέλεση των αριθµ. 113/2013 και 
114/2013 αµετάκλητων αποφάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και σύµφωνα µε τη 
σχετική, αριθµ.  21/901/24-07-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα του Βασιλείου 
Λιόντου, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για την 
πληρωµή δαπάνης για ταχυδροµικά έξοδα της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 97552/3321/07-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  97630/3797/08-10-2013 στον φάκελο 13/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για πληρωµή ταχυδροµικών τελών της Π.Ε. 
Πρέβεζας. Το ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του Βασιλείου Λιόντου, υπαλλήλου της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας και θα έχει απόδοση την 16-12-
2013. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0823 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 
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7.  Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1254/14-10-2013) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 3.500,00 και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, σε βάρος των 
εγκεκριµένων πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0823 του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
στο όνοµα του Βασιλείου Λιόντου, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Π.Ε. Πρέβεζας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 16-12-2013, για πληρωµή ταχυδροµικών 
τελών της Π.Ε. Πρέβεζας. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 διάθεσης πίστωσης και πραγµατοποίησης δαπανών για την κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών της Π.Ε. 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. 1/2/06-01-2013 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 98582/3350/09-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 98689/3821/09-10-2013 στον 
φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση πραγµατοποίησης των 
δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του 
προϋπολογισµού εξόδων της Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2013, οι οποίες εξυπηρετούν άµεσες και 
επιτακτικές λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας, καθώς και την απ’ ευθείας ανάθεση των 
προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον συνηµµένο πίνακα 
προµηθευτές. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1255/14-10-2013) 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά ΚΑΕ, σε βάρος των 
πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
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(Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας) έτους 2013, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 
την απ’ ευθείας ανάθεση των προµηθειών ή της παροχής υπηρεσίας στους αναφερόµενους στον 
πίνακα προµηθευτές, καθώς και διάθεση της απαιτούµενης, ανά ΚΑΕ, πίστωσης, σε βάρος των 
αντίστοιχων εγκεκριµένων στον προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2013, ως εξής:  

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ 

ΜΕ Φ.Π.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
-∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

1 072 0843 350,00 

∆απάνη για εκτύπωση µπλοκ – ∆ελτία 
Τεχνικού Ελέγχου - για τα µεικτά 
κλιµάκια ελέγχου της ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Ε. Κυτίνου & Σια 
Ο.Ε.  

2 072 0869 170,00 

∆απάνη για επισκευή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, φωτοτυπικού 
µηχανήµατος και εκτυπωτών της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Πρέβεζας 

Κουµπούλη 
Ευλαλία 

3 072 0869 307,50 
∆απάνη για επισκευή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών των υπηρεσιών της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

Μπαρόλας 
Χριστόφορος - 

Ξενοφών Σιδέρης 
Ο.Ε. 

4 072 0869 276,75 
∆απάνη για επισκευή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εκτυπωτών και φαξ των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας 

Γκοράτσας 
Γεώργιος 

5 072 0869 289,05 
∆απάνη για επισκευή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και εκτυπωτών των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας 

Καραστάθης 
Γεώργιος 

6 072 1231 600,00 
∆απάνη για προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας 

Αφοί Θ. Λιόντου 
Ο.Ε. 

7 072 1329 250,00 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
(καπάκι φούρνου, σκληρός δίσκος) για 
επισκευή φωτοτυπικού µηχανήµατος 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. 
Πρέβεζας 

Συριόπουλος 
Ευάγγελος 

8 072 1329 130,38 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (4 µνήµες 
1Gb pc5300 και 1 κάρτα γραφικών Η/Υ) 
για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Πρέβεζας 

Γκοράτσας 
Γεώργιος 

9 072 1329 118,00 

∆απάνη για προµήθεια ανταλλακτικών 
ηλεκτρονικού υπολογιστή που 
χρησιµοποιείται για τις εξετάσεις της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Πρέβεζας (2 κάρτες µνήµης, 
Seagate 250 Gb HDD) 

Μπαρόλας 
Χριστόφορος - 

Ξενοφών Σιδέρης 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 µετακίνησης της Αγαθής Κέντρου, Προϊσταµένης του Τµήµατος Αλιείας της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων µε τίτλο 
«Υδάτινα οικοσυστήµατα: χρήσεις, επιπτώσεις και διαχείριση», από 10 έως 13-10-2013 
και έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε τους αριθµ. πρωτ. 
96583/3285/07-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 97538/3794/07-10-2013, 
στον φάκελο 12/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, για τη µετακίνηση της Αγαθής Κέντρου, 
Προϊσταµένης του Τµήµατος Αλιείας της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της στο 15ο 
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Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων µε τίτλο «Υδάτινα οικοσυστήµατα: χρήσεις, επιπτώσεις 
και διαχείριση», από 10 έως 13-10-2013. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος, παρατήρησαν ότι θα πρέπει, µε µέριµνα των προϊσταµένων των 
∆/νσεων, να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους να παρακολουθούν 
σεµινάρια, αλλά και να βρεθεί ένας τρόπος αποτίµησης και αξιοποίησης του οφέλους από 
τη συµµετοχή των υπαλλήλων της Περιφέρειας σε σεµινάρια που κατά καιρούς 
παρακολουθούν. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 97538/3794/07-10-2013 
εισήγησης της Υπηρεσίας και την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του υπαλλήλου, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 04-10-2013. 

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 29/1256/14-10-2013) 

Εγκρίνει την µετακίνηση της Αγαθής Κέντρου, Προϊσταµένης του Τµήµατος Αλιείας της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, για 
τη συµµετοχή της στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων µε τίτλο «Υδάτινα 
οικοσυστήµατα: χρήσεις, επιπτώσεις και διαχείριση», από 10 έως 13-10-2013, καθώς και τη 
συνολική δαπάνη ποσού € 190,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της ανωτέρω 
υπαλλήλου, και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις εγκεκριµένες 
πιστώσεις του φορέα 072, της Κ.Α.Ε. 0711 της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
..................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας 
για τις επετείους: α) εκδήλωση στην µνήµη των αδικοχαµένων ανδρών του Ναυτικού 
κατά την ανατίναξη του ναρκαλιευτικού πλοίου «Πηνειός» στις 24 Οκτωβρίου 2013, β) 
Εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 28 
Οκτωβρίου 2013, γ) Εορτασµός Ενόπλων ∆υνάµεων στις 21 Νοεµβρίου 2013 και δ) 
Εορτασµός της Εθνικής Αντίστασης στις 24 Νοεµβρίου 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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 98688/788/09-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 98885/3827/10-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού € 2.700,00 για τη 
διοργάνωση των εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για τις επετείους: α) εκδήλωση στην 
µνήµη των αδικοχαµένων ανδρών του Ναυτικού κατά την ανατίναξη του ναρκαλιευτικού 
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πλοίου «Πηνειός» στις 24 Οκτωβρίου 2013, β) Εκδηλώσεις εορτασµού της εθνικής 
επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 28 Οκτωβρίου 2013, γ) Εορτασµός Ενόπλων 
∆υνάµεων στις 21 Νοεµβρίου 2013 και δ) Εορτασµός της Εθνικής Αντίστασης στις 24 
Νοεµβρίου 2013. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1257/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού € 2.700,00 σε βάρος των εγκεκριµένων 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, (Φορέας 072 και 
ΚΑΕ 5161), για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για τις επετείους: α) 
εκδήλωση στην µνήµη των αδικοχαµένων ανδρών του Ναυτικού κατά την ανατίναξη του 
ναρκαλιευτικού πλοίου «Πηνειός» στις 24 Οκτωβρίου 2013, β) Εκδηλώσεις εορτασµού της 
εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στις 28 Οκτωβρίου 2013, γ) Εορτασµός Ενόπλων 
∆υνάµεων στις 21 Νοεµβρίου 2013 και δ) Εορτασµός της Εθνικής Αντίστασης στις 24 
Νοεµβρίου 2013. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 δαπάνης για την προµήθεια ελαστικών για τη συντήρηση των Μηχανηµάτων -
Οχηµάτων της Π.Ε. 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 96728/3530/04-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 97101/3775/07-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ελαστικών για τη συντήρηση των 
Μηχανηµάτων -Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Ζούµπας Στέφανος  τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή Αρχή στο 
αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να Ζεις» στην 
Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης 
των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους 
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δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφεραν και πάλι το αίτηµά τους, για τα 
προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισαν επίσης ότι θα 
πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές 
στην αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1258/14-10-2013) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ελαστικών για τη συντήρηση των 
Μηχανηµάτων -Οχηµάτων της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω 
πίνακα, και την απ’ ευθείας ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών και προµήθειας των 
απαιτούµενων ελαστικών στους αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές, καθώς και τη 
διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης για τις κατωτέρω δαπάνες, που θα βαρύνει τις 
εγκεκριµένες πιστώσεις του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1329 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. 
έτους 2013: 

Α/Α 
ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΗΧ/ΤΟΣ – 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΜ. 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

1 ΓΡΕΙΝΤΕΡ ΜΕ 50934 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
∆ΥΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  
1400 Χ 24 

1200,00 1329 
ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

2 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚHΥ 9994 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
235/45/17   

560,00 1329 
ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3  ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚΗΥ 7963 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 175 / 65 
/ 14   

240,00 1329 
ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΚHΥ 7978 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 175 / 65 
/ 14   

240,00 1329 
ΤΣΙΜΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
� 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. 
................................................................................................................................................ 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-09-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 250.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/201396 καθώς 
και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 24/1011/14-08-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 79026/1544/13-08-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 79023/1543/13-08-2013 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. Επίσης εγκρίθηκε η 
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δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

7. Το αριθµ. πρωτ. 96689/1884/04-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 96991/3772/04-10-2013 στον φάκελο 13/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του από 17-09-
2013 ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η 
Επιτροπή «…παρέλαβε και εξέτασε τις προσφορές σε ανοιχτή διαδικασία αυθηµερόν, σε 
δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιέλαβε τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών 
προσφορών και την καταγραφή των στοιχείων  αυτών στις οικείες στήλες του πίνακα. Για 
κάθε φάκελο προσφοράς που κατετέθη ενώπιόν της, η Ε. ∆. έλεγξε τη νοµιµοποίηση του 
προσώπου που τον υπέβαλλε (δηλαδή ότι ο καταθέτων την πρόσφορά ήταν πράγµατι το 
πρόσωπο που ήταν εξουσιοδοτηµένο για την κατάθεσή της). Οι φάκελοι που περιείχαν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίχθηκαν, καταγράφηκαν στο πρακτικό τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που περιείχοντο στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νοµότυπο 
και η πληρότητά τους), µονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής 
στο Μ.Ε.Ε.Π. Στο στάδιο αυτό της διαδικασίας γίνονται όλοι δεκτοί. Στη συνέχεια 
αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη 
της Ε. ∆. και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι 
οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό έλεγχο σε πίνακα ο οποίος 
υπογράφεται από τα µέλη της Ε. ∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της. Κατόπιν η Ε. ∆. 
έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά µειοδοσίας, την 
έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον διαγωνισµό 
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 
της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε 
τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών 
προσφορών κατά την ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση 
της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής 
προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η 
πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 
22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των 
κατά νόµο µηχανοσήµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της ∆ιακήρυξης, η 
ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων, η 
αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα 
αυτών µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. Στη συνέχεια µε επιστολή της 
Υπηρεσίας σε Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ζητήθηκε η βεβαίωση της γνησιότητας των 
εγγυητικών επιστολών όλων των υποψηφίων εργοληπτών. 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. Στη συνέχεια  επειδή υπήρξαν οικονοµικές προσφορές µε το ίδιο 
ποσοστό έκπτωσης (44%), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 και του 
άρθρου 4.2 της ∆ιακήρυξης, κατόπιν της µε αριθµό 95469/1869/02-10-2013 Πρόσκλησης 
του ∆/ντή ∆. Τ. Ε. Π. Ε. Θεσπρωτίας προς τους δύο (2) υποψήφιους εργολήπτες που 
υπέβαλλαν έγκυρες οικονοµικές προσφορές, µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης (44%), κ. κ. 
Σδράλαγκα Γεώργιο και Κασσαβό Νικόλαο πραγµατοποιήθηκε µε εντολή του ∆/ντή ∆. Τ. Ε. 
Π. Ε., Θεσπρωτίας από την Ε. ∆., δηµόσια κλήρωση,  παρουσία των δύο ως άνω 
εργοληπτών και συντάχθηκε το από 03-10-2013 Πρακτικό Κλήρωσης, από το οποίο 
προκύπτει ότι  προσωρινός µειοδότης είναι ο κ. Κασσαβός Νικόλαος. 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 προσωρινός 
µειοδότης αναδείχτηκε ο κ. Κασσαβός Νικόλαος Πολ. Μηχ. Ε∆Ε,  µε έκπτωση 44 % και µε 
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προσφερόµενο ποσό 140.000€ (µε Φ.Π.Α.). Η Ε.∆. για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου : «Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας», κρίνει την προσφορά του κ. Κασσαβού Νικολάου, Πολ. Μηχ. Ε∆Ε  
συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση εκτέλεσης του έργου σ ΄ αυτόν, αντί του ποσού των 
140.000€ (µε Φ.Π.Α.)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1259/14-10-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 17-09-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, και τη διεξαχθείσα κλήρωση µεταξύ των συµµετεχόντων 
εργοληπτών, Γεωργίου Σδράλαγκα και Νικολάου Κασσαβού, που υπέβαλλαν έγκυρες 
οικονοµικές προσφορές, µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης, µειοδότης αναδείχθηκε ο Νικόλαος 
Κασσαβός, Πολ. Μηχ. Ε∆Ε, µε έκπτωση 44% και µε προσφερόµενο ποσό € 140.000,00 µε 
Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Κασσαβό Νικόλαο, Πολ. Μηχ. Ε∆Ε, και 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η 
προσφορά του µειοδότη (44,00%) είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 του 3ου και τελικού Α.Π.Ε. (υπερβατικού λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προσθήκη κατ’ επέκταση στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Φιλιατών», αναδόχου εταιρείας «∆ΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.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. 1/2/06-01-2013 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», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, καθώς και του Π.∆. 7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 98748/1944/11-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 99269/3831/11-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
συνηµµένα, τον 3ο ΑΠΕ και την αιτιολογική έκθεση για την έγκρισή του, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

« …. 1. Αντικείµενο  της εργολαβίας ήταν η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Προσθήκη κατ 
επεκταση   στο 1ο ∆ηµοτικο Σχολειο Φιλιατων.» 
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2. Χρηµατοδότηση:  Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΟΣΚ ΑΕ 
3. Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισµού 850.0000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 
.συντάχθηκε από το Τµήµα Μελετών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσπρωτίας, και εγκρίθηκε µε  
την αριθµ 5045/19-12-07   απόφαση ∆/νσης Τεχνικων Υπηρεσιών της Ν.Α.Θεσπρωτίας 
4. Η ∆ηµοπράτηση του έργου έγινε την 04/04/2008 στην οποία µειοδότης αναδείχτηκε η ∆ΟΚΟΣ 
ΑΤΕΒΕ µε ποσοστό έκπτωσης 41,09% 
 Η Νοµαρχιακή επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό δηµοπρασίας µε την ΤΥ 214/2008 απόφασή της 
5. Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Προισταµένου της ∆/σας Υπηρεσιας κ. Ιωαννη Σακκα 
και του εκπροσώπου της αναδόχου του έργου (∆ΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ) Π. Λεοντάρη υπογράφηκε την 25-06-
2008 για ποσό 500.736,57 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
6. Η προθεσµία περαίωσης των εργασιών του έργου εληξε την 31-08-2009 συµφωνα µε την 4576/11-
11-2009 βεβαιωση περαιωσης εργασιων. 
7. ΣΥΝΤΑΞΗ Α.Π.Ε. 
Ο 1ος Α.Π.Ε συντάχθηκε µε σκοπό να καλύψει αυξοµειώσεις ποσοτήτων µετά από ακριβέστερη 
προµέτρηση καθώς και νέες εργασίες που δεν προβλέπονταν από την αρχική µελέτη απαραιτήτων για 
την άρτια κατασκευή και λειτουργία του έργου, ηταν δε ισόποσος µε την αρχική σύµβαση. 
Ο παραπάνω 1ος Α.Π.Ε ηταν συνολικής δαπάνης 500.736,57 € µε τον Φ.Π.Α. (ισόποσος). 
Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε µε σκοπό να καλύψει αυξοµειώσεις ποσοτήτων µετά από την τελικη 
επιµέτρηση των εργασιων του εργου, είναι δε ισόποσος µε την αρχική σύµβασηκαι τον 1ο απε. 
Ο παραπάνω 2ος Α.Π.Ε είναι συνολικής δαπάνης 500.736,57 € µε τον Φ.Π.Α. (ισόποσος). 
Ο παρων 3ος Α.Π.Ε συντάχθηκε µε σκοπό να καλύψει την τελικη δαπανη του εργου µετα την 
οριστικοποιηση του ποσου της αναθεωρησης καθως και τις διαφορες λογω αλλαγης του φπα και είναι 
αυξηµενος κατά 2.584,48 € απο την αρχική σύµβαση και τον 1ο απε. 
Ο παραπάνω 2ος Α.Π.Ε είναι συνολικής δαπάνης 503.321,05 € µε τον Φ.Π.Α.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. 
Τα οικονοµικά στοιχεία σε σχέση µε το συµβατικό αντικείµενο είναι τα κάτωθι: 

 
Αρχική 
Σύµβαση 

1ος Α.Π.Ε. 
2ος Α.Π.Ε. 

 
3ος Α.Π.Ε. 

 

∆ιαφορά 
από 

Συµβαση 

∆ιαφορα από 
1ο ΑΠΕ 

Άθροισµα 
εργασιών 

357.607,30 399.004,63 410.675,08 410.675,08 53.067,78 11.670,45 

Απρόβλεπτα 53.640,89 12.243,56 573,11 0 - 53.067,78 - 11.670,45 
Αναθεώρηση 9.538,84 9.538,84 9.538,84 10.170,43 631,59 631,59 
Σύνολο 420.787,03 420.787,03 420.787,03 420.845,51 58,48 58,48 
Φ.Π.Α. 79.949,54 79.949,54 79.949,54 82.475,54 2.526,00 2.526,00 
Γενικό Σύνολο 500.736,57 500.736,57 500.736,57 503.321,05 2.584,48 2.584,48 

 

Ο 3ος Α.Π.Ε είναι αυξητικος λογω αναθεωρησης και φπα (η αύξηση των εργασιών αντιµετωπίζονται 
από τα απρόβλεπτα) και εµπίπτει στις διατάξεις του Αρθρου 1 του Π∆ 210/97(ΦΕΚ166/25-8-97) 
Οι αυξοµειώσεις αυτές δεν δηµιουργούν αύξηση των εργασιων της συµβατικής δαπάνης και είναι 
σύµφωνες µε τις ∆ιατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 210/97 (ΦΕΚ 1696/25-8-97). 
Το ύψος της συνολικής δαπάνης του έργου θα ανέλθει σε 503.321,05 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ, χωρίς υπέρβαση των εργασιων του αρχικού αντικειµένου. 
 
8. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Με την µε αριθµό 6/288/26-09-2013 Γνωµοδότησή του το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου γνωµοδοτεί οµόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών (Τελικού) του έργου που αναγράφεται στο θέµα 
Κατόπιν των παραπάνω  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού) του έργου που αναγράφεται στο 
θέµα, συνολικής δαπάνης 503.321,05 € ήτοι χωρίς αύξηση των εργασιών του εγκεκριµένου 
συµβατικού αντικειµένου. … ». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1260/14-10-2013) 
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Εγκρίνει τον 3ο και τελικό Α.Π.Ε. (Υπερβατικός) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προσθήκη 
κατ’ επέκταση στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φιλιατών», αναδόχου εταιρείας «∆ΟΚΟΣ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», όπως συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  
συνολικής δαπάνης € 503.321,05 µε ΦΠΑ, ήτοι µε υπέρβαση του εγκεκριµένου αντικειµένου 
που ήταν € 500.736,57 µε ΦΠΑ, κατά € 2.584,48 που οφείλεται αποκλειστικά στην 
αναθεώρηση τιµών και στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ και χωρίς αύξηση των εργασιών 
του εγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι δεν συµφωνεί 
µε τις υπερβάσεις στο αρχικό συµβατικό αντικείµενο των έργων µε τη σύνταξη ΑΠΕ, 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7Λ9-ΣΜΦ



 - 83 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια και 
εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος σε γεώτρηση Λάκκας ∆ήµου 
Ηγουµενίτσας»,  προϋπολογισµού €12.115,50 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. 1/2/06-01-2013 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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.∆. 7/2013 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. 99249/1972/10-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
99318/3833/11-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία αποστέλλεται 
συνηµµένα Μελέτη, Απόφαση Έγκρισής της και Εισηγητική Έκθεση για απ΄ ευθείας ανάθεση του 
έργου του θέµατος, στο ποσό των € 10.904,00 που θα βαρύνει πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 
Ηπείρου 030 µε Κ.Α.2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας 
Ηπείρου». Στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρονται ειδικότερα τα εξής: « … Λόγω της έλλειψης 
υδροδότησης στην Τ.Κ. Λάκκας κρίνεται αναγκαία η άµεση τοποθέτηση αντλίας σε υφιστάµενη 
γεώτρηση προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων στην περιοχή. Οι εργασίες 
περιλαµβάνουν την τοποθέτηση αντλίας στην γεώτρηση και όλων των υλικών που χρειάζεται για 
την σωστή λειτουργία της. Ο προϋπολογισµός αυτών των εργασιών σύµφωνα µε την µελέτη που 
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επισυνάπτεται ανέρχεται στο ποσό των 12.115,50 € (µε Φ.Π.Α. 23%). Το έργο χρηµατοδοτείται 
από πιστώσεις της ΣΑΕΠ Ηπείρου 030 µε Κ.Α.2012ΕΠ03000012. Επειδή οι εργασίες αυτές πρέπει 
να εκτελεσθούν άµεσα, 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: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ  ΛΑΚΚΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ποσού 10.904,00 
€ (µε Φ.Π.Α. 23%)., πιστώσεων της ΣΑΕΠ Ηπείρου 030 µε Κ.Α.2012ΕΠ03000012 Έργα 
κεντρικών αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου, στον Γ. ΜΠΛΕΤΣΑ  & ΥΙΟΙ Α.Ε. ο 
οποίος προσέφερε έκπτωση δέκα (10) τοις εκατό επί του αρχικού προϋπολογισµού ....». 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος δήλωσαν ότι: «εξακολουθούν να ισχύουν οι θέσεις των εκπρόσωπων της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για τις απευθείας αναθέσεις, όπως έχουν διατυπωθεί σε 
προηγούµενες αποφάσεις της Ο.Ε. Ειδικά επί του συγκεκριµένου θέµατος, συµφωνούµε, λόγω της 
ιδιαιτερότητας των εργασιών και του "επείγοντος" του έργου, ενόψει του επερχόµενου χειµώνα και 
της έκπτωσης που έδωσε ο ανάδοχος στον προϋπολογισµό της µελέτης». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1261/14-10-2013) 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Προµήθεια και 
εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος σε γεώτρηση Λάκκας ∆ήµου Ηγουµενίτσας», 
προϋπολογισµού €12.115,50 µε ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης που θα βαρύνει τις 
εγκεκριµένες πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ Ηπείρου 030 µε Κ.Α.2012ΕΠ03000012 «Έργα κεντρικών 
αυτοτελών πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου», βάσει της µελέτης που συντάχθηκε από την Υπηρεσία 
και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 99247/1970/10-10-2013 απόφαση του ∆/ντή Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
στην εταιρεία «Γ. ΜΠΛΕΤΣΑΣ  & ΥΙΟΙ Α.Ε.» και µε έκπτωση 10% επί του αρχικού προϋπολογισµού της 
µελέτης ήτοι στο ποσό των € 10.904,00 µε ΦΠΑ, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 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 των εργασιών που περιλαµβάνονται στη µελέτη, κρίνονται απαραίτητες και επείγουσες, 
δεδοµένου ότι, λόγω της έλλειψης υδροδότησης στην Τ.Κ. Λάκκας κρίνεται αναγκαία η άµεση 
τοποθέτηση αντλίας σε υφιστάµενη γεώτρηση προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κατοίκων 
στην περιοχή, σύµφωνα και µε την Εισηγητική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (ανωτέρω υπό στ. 6). 

� 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 33ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
95859/3825/02-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες 
εργασίες καθαρισµού του φράγµατος Καλαµά.    

  

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. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/2013. 

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία 
εξουσιοδοτούνται οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηπείρου, για µίσθωση Ι.Χ. 
µηχανηµάτων έργου όταν οι καιρικές συνθήκες και οι ανάγκες το επιβάλλουν.   

8. Την αριθ. πρωτ. 95859/3825/02-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για 
την έγκριση µίσθωσης από το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε. τα οποία εργάσθηκαν από 01-10-2013 για επείγουσες 
εργασίες καθαρισµού φράγµατος Καλαµά, επειδή η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε  
σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό που απαιτούνταν για άµεση παρέµβαση. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 96637/3862/04-10-2013 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 97270/3777/07-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
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οποία εισηγείται την ανάθεση, µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, της µίσθωσης 
µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή για επείγουσες εργασίες καθαρισµού φράγµατος 
Καλαµά, τα οποία εργάστηκαν από τις 01-10-2013 σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση. 

10. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Ζούµπας Στέφανος, τόνισαν τα εξής: «Παρά την διαφορετική θέση που καταθέτουµε ως παράταξη 
σε σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε. για τις µισθώσεις Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, συµφωνούµε σήµερα για 
την ειδική αυτή περίπτωση, λόγω της αναγκαιότητας της επέµβασης, ενόψει και του επερχόµενου 
χειµώνα». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1262/14-10-2013) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, µε τη 
σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης, όπως 
αναφέρεται κατωτέρω, εργασιών για επείγουσες παρεµβάσεις για επείγουσες εργασίες καθαρισµού 
φράγµατος Καλαµά, τα οποία εργάστηκαν από 01-10-2013, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 
95859/3825/02-10-2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε σε ετοιµότητα τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό, 
που απαιτούνταν για την άµεση αποκατάσταση των παραπάνω προβληµάτων:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ∆ήµας ∆ηµήτριος ME 103615 Φράγµα Καλαµά 

2 ∆ήµας ∆ηµήτριος ME 67901 Φράγµα Καλαµά 

� 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, και για την αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου. 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 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. 1/2/06-01-2013 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 τα µε αρ. πρωτ. 97431/07-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 97536/3792/07-10-2013, στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και 
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
επισυναπτόµενα τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις 
εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα.  

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ζούµπας 
Στέφανος και Ιωάννου Αθηνά, τόνισαν ότι ακόµη δεν έχει ανταποκριθεί η Περιφερειακή 
Αρχή στο αίτηµα που επανειληµµένα οι εκπρόσωποι της παράταξης «Ήπειρος Τόπος Να 
Ζεις» στην Επιτροπή είχαν θέσει, να γίνει δηλ. υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και 
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συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – 
οφέλους δαπάνης και παρεχοµένων υπηρεσιών. Επανέφερε και πάλι το αίτηµά του, για τα 
προηγούµενα έτη και στα πλαίσια της ανωτέρω τοποθέτησης, τόνισε επίσης ότι θα πρέπει 
οι αρµόδιες υπηρεσίες – ή οι αντίστοιχες Επιτροπές – να είναι πολύ προσεκτικές στην 
αξιολόγηση των αιτιών που προκαλούν τις ζηµίες στα οχήµατα και αυτοκίνητα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 29/1263/14-10-2013) 

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, και την απ’ ευθείας ανάθεση των 
επισκευαστικών εργασιών και προµήθειας των απαιτούµενων ανταλλακτικών στους 
αναφερόµενους στον πίνακα προµηθευτές και επισκευαστές, καθώς και τη διάθεση της 
απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 και των αντίστοιχων ΚΑΕ, του 
προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας):  

 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΑΝΤΑΛ/ΚΑ     
(ΚΑΕ 
1321) 

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΚΑΕ 0861) 

1 9208 Όχηµα 

Γενικό σέρβις (Φίλτρα, 
ιµάντες, µπουζί, αντλία 
νερού) - Αντικατάσταση 
µοτέρ κλιµατισµού, βαλβίδα 
turbo, καταλύτη, αισθητήρες 
λάµδα εµπρός-πίσω + 
Εργασία (ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 

1.970,00 € 800,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 1.970,00 € 800,00 € 

 
� 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. 
...................................................................................................................................................... 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 35ο 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών 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. 1/2/06-01-2013 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 Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 94983/2817/03-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 
97537/3793/07-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών, όπως αναλυτικά αναφέρονται, προκειµένου 
να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1264/14-10-2013) 

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7Λ9-ΣΜΦ



 - 90 - 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, καθώς και τη διάθεση της απαιτούµενης πίστωσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072 & ΚΑΕ 1699α του προϋπολογισµού έτους 2013 της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρονται: 

1. ∆απάνη ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ, που αφορά αναλώσιµα υλικά περιφερειακών και 
δικτυακών συσκευών, τηλεφώνων και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, ανταλλακτικά Η/Υ, για 
την κάλυψη αναγκών της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Ν. Θεσπρωτίας και  

2. ∆απάνη ποσού € 172,81 µε ΦΠΑ, για την επιδιόρθωση του Φωτοτυπικού DEVELOP 
INEO+230 της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ηγουµενίτσας. 

................................................................................................................................................  
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, 
κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού έτους 2013 της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που αφορά σε εγκεκριµένη µε την αριθµ. 35/1451/07-
12-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για τη δικαστική εκπροσώπηση της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.       

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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την αριθµ. 35/1451/07-12-2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε Α) 
η ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας 
ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Θεσπρωτίας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά 
τη δικάσιµο της 05-12-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 21-
04-2010 αίτησης ακύρωσης των: Ελένης χήρας Νικολάου Σπυριδώνου και Αικατερίνης 
συζύγου Γεωργίου Σταυροπούλου, για την ακύρωση α) της υπ’ αριθ. πρωτ.10.300/03.10.2006 
αποφάσεως του ∆ιευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσπρωτίας, β) της υπ’ αριθ. 
628.11.10.2006 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας γ) της υπ’ αριθ. πρωτ 919/2007 
απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας δ) της υπ’ αριθ. πρωτ 545/23.07.2007 απόφασης του 
Νοµάρχη Θεσπρωτίας  Ε.Π.Ο. ε) της υπ’ αριθ. πρωτ 1380/246/09.05.2008 απόφασης του 
Νοµάρχη Θεσπρωτίας και στ) της υπ’ αριθ. πρωτ 945/25.06.2008 απόφασης του Νοµάρχη 

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7Λ9-ΣΜΦ



 - 92 - 

Θεσπρωτίας, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, και Β) 
η δαπάνη € 2.000,00 πλέον ΦΠΑ, για την αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, για τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας), ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0899. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 88080/2660/10-09-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 96990/3771/04-10-
2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « 
Παρακαλούµε να εγκρίνετε την  παρακάτω πληρωµή η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
του 2013:  1)Είχε εγκριθεί δαπάνη ποσού 2.000,00 χωρίς  ΦΠΑ για την δικαστική 
εκπροσώπηση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από την Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, ενώπιον του  
Συµβούλιου της Επικρατείας  σε βάρος του ΦΟΡΕΑ 072 και ΚΑΕ0899α  (απόφαση 35/1451/07-
12-2012 – Θέµα 38ο ) Επειδή η ανωτέρω δαπάνη δεν τιµολογήθηκε µέσα στο οικονοµικό έτος 
2012 απαιτείται νέα απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ώστε η δαπάνη αυτή να επιβαρύνει το 
προϋπολογισµό του 2013.». 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Ζούµπας Στέφανος, όπως και στη σχετική, αριθµ. 35/1451/07-12-2012 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, τόνισαν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας από την ίδια δικηγόρο, όπως αυτές 
έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της 
Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1265/14-10-2013) 

Εγκρίνει, η δαπάνη ποσού 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που είχε εγκριθεί µε την αριθµ. 35/1451/07-12-
2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, ως αµοιβή της δικηγόρου Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, 
για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας ενώπιον του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, κατά την ορισθείσα – και σε κάθε µετ’ αναβολή – δικάσιµο, για τη συζήτηση της 
από 21-04-2010 αίτησης ακύρωσης των: Ελένης χήρας Νικολάου Σπυριδώνου και Αικατερίνης 
συζύγου Γεωργίου Σταυροπούλου, για την ακύρωση α) της υπ’ αριθ. πρωτ.10.300/03.10.2006 
αποφάσεως του ∆ιευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσπρωτίας, β) της υπ’ αριθ. 628.11.10.2006 
απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας γ) της υπ’ αριθ. πρωτ 919/2007 απόφασης του Νοµάρχη 
Θεσπρωτίας δ) της υπ’ αριθ. πρωτ 545/23.07.2007 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας  Ε.Π.Ο. 
ε) της υπ’ αριθ. πρωτ 1380/246/09.05.2008 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας και στ) της υπ’ 
αριθ. πρωτ 945/25.06.2008 απόφασης του Νοµάρχη Θεσπρωτίας, 
και δεν τιµολογήθηκε εντός του οικονοµικού έτους 2012, να επιβαρύνει τις πιστώσεις του 
αντίστοιχου ΕΦ και ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) του έτους 2013, ήτοι του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0899α. 
.................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  
4. Πλιάκος Μιχαήλ, 
5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Ζούµπας Στέφανος, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε την διαδικασία λήψης κλειστών προσφορών (µε 
χαµηλότερη τιµή), για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2013 µέχρι 20-11-2014 
συνολικού προϋπολογισµού € 10.700,00 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. 1/2/06-01-2013 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. 
99317/2965/11-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99389/3839/11-10-2013 στον 
φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση ασφάλισης των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  µε την διαδικασία της λήψης 
κλειστών προσφορών και µε την χαµηλότερη τιµή, για το χρονικό διάστηµα από 21-11-
2013 µέχρι 20-11-2017 συνολικού προϋπολογισµού 10.700,00 € µε ΦΠΑ που θα βαρύνει 
τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0899). Ο αριθµός των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) από τα οποία είκοσι τρία 
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(23) είναι µε τις υποχρεωτικές από τον νόµο καλύψεις και δύο (2) µε µικτή ασφάλεια, όπως 
η συνηµµένη κατάσταση. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα υποβάλλουν  προσφορές θα 
πρέπει να είναι ενταγµένες στο φιλικό διακανονισµό και να προσκοµίσουν φορολογική και 
ασφαλιστική ενηµερότητα. Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων θα κατατεθούν στο Τµήµα 
Προµηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας την  1-11-2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πµ 
µέχρι 10:30 πµ σε κλειστό φάκελο. Επίσης εισηγείται την έγκριση δηµοσίευσης της 
ανακοίνωσης σε µία τοπική εφηµερίδα και τα έξοδα θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0841). Στην εισήγηση επισυνάπτεται και το αριθµ. 
92950/3760/25-09-2013 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, µε συνηµµένο τον 
πίνακα των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου που πρέπει να ασφαλισθούν. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1266/14-10-2013) 

− Εγκρίνει τη διαδικασία ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αυτά αναφέρονται 
στον κατωτέρω πίνακα, µε τη λήψη κλειστών προσφορών (µε χαµηλότερη τιµή), µε 
µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2013 µέχρι 20-11-2014, συνολικού 
προϋπολογισµού € 10.700,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ  0899). 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης, σε µία 
τοπική εφηµερίδα, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΦΟΡΟΛ. 

ΙΠΠΟΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης Α∆ΕΙΑΣ 

1 KHY 9922 Suzuki Jimny επιβατηγό  9HP-1328cc 9-7-2001 

2 ΚΗΥ 9923 Suzuki Jimny επιβατηγό 9HP-1328cc 9-7-2001 

3 KHY 9924 Suzuki Jimny επιβατηγό 9HP-1328cc 9-7-2001 

4 KHY 9958 Suzuki Grand Vitara επιβατηγό 11HP-1586cc 23-6-2006 

5 
ΚΗΙ 9209 
(Μικτή ασφάλεια) 

Suzuki Grand Vitara επιβατηγό 14HP-1995cc 30-1-2008 

6 ΚΗΥ 9944 Fiat Panta επιβατηγό 9HP-1242cc 31-3-2005 

7 
 ΚΗΙ 9208 
(Μικτή ασφάλεια) 

Audi επιβατηγό 14HP-1984cc 23-1-2008 

8 ΚΗΥ 9915 
Mercedes Compressor 
επιβατηγό 

14HP-1998cc 29-11-2000 

9 ΚΗΥ 3875 Toyota Hilux φορτηγό 17HP-2446cc 14-5-1998 

10 ΚΗΥ 3880 Mitsubishi φορτηγό 15HP-2100cc 25-7-1995 

11 ΚΗΥ 9918 Magirus Deutz φορτηγό 51HP-8500cc 29-3-1982 

12 ΚΗΥ 9957 Iveco Magirus φορτηγό 77HP-12.882cc 28-4-2006 

13 ΚΗΙ 9228 Fiat Iveco φορτηγό 16HP-2287cc 2-6-2010 

14 ΚΗΙ 9222 Daimler Chrysler ρυµουλκό 72HP-11946cc 30-9-2009 

15 ΚΥ 1334 Kawasaki δίκυκλο 1HP-111cc 20-12-2001 
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

A/A ΑΡΙΘΜ. 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΟΛ. 

ΙΠΠΟΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1ης Α∆ΕΙΑΣ 

1 ΚΥ 121903 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ(Grader) 
CHAMPION 

135HP 2-5-1995 

2 ΚΥ 121907 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ(Grader) 
PERKINS 

179HP 10-10-1997 

3 KY 51190 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ(Grader) 
PERKINS 

181HP 27-9-2004 

4 KY 109524 
ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ(Grader) 
NOBAS 

164HP 9-6-2009 

5 KY 121902 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
PERKINS 

85HP 4-12-1992 

6 KY 121900 ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL 106HP 25-11-1985 

7 KY 121901 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 
KOMATSU 

200HP 3-12-1992 

8 KY 121905 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 
KOMATSU-HANDMAG 

180HP 6-12-1996 

9 KY 121906 
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΓΑΙΩΝ 
LIABHERR 

180HP 5-6-1997 

10 51077 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 
FIAT  

88HP 24-6-2008 

................................................................................................................................................ 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες 
στην περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013 (Αποκατάσταση οδού προς Σαγιάδα)», 
προϋπολογισµού € 85.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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.∆. 
7/2013. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 98826/1954/10-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99390/3840/11-10-2013 στον φάκελο 13/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα Τεχνική µελέτη και 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, που θα βαρύνει τις πιστώσεις της  ΣΑΕΠ 
030 Ηπείρου, σύµφωνα µε την µε αριθµό 88628/3654/13-09-2013 Απόφαση έγκρισης 
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διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και εισηγείται την κατάρτιση της 
διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου, 
σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 98823/1953/10-10-2013 
απόφαση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1267/14-10-2013) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τίτλο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες στην περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013 
(Αποκατάσταση οδού προς Σαγιάδα)», προϋπολογισµού € 85.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΤΕΟ Α.Ε., µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 98826/1954/10-10-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 98823/1953/10-10-2013 απόφαση της 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, 
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας.  

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

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος Μιχαήλ, 
Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-09-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σήµανση 
– Στηθαία Ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισµού € 240.000,00 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. 1/2/06-01-2013 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.∆. 7/201396 καθώς και του Ν. 4053/2012. 

6. Την αριθµ. 24/1010/14-08-2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από 
τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
78264/1511/12-08-2013 εισήγηση της Υπηρεσίας, και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του 
έργου, µε την αρ. 78364/1516/12-08-2013 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7.  Το αριθµ. πρωτ. 99349/1972/11-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας (συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99375/3838/11-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε το οποίο διαβιβάσθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής του από 24-09-2013 ∆ιαγωνισµού για 
την κατασκευή του έργου του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή «…παρέλαβε και εξέτασε 
τις προσφορές σε ανοιχτή διαδικασία αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το 
οποίο περιέλαβε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 
οικονοµικών προσφορών και την καταγραφή των στοιχείων  αυτών στις οικείες στήλες του πίνακα. 
Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατετέθη ενώπιόν της, η Ε. ∆. έλεγξε τη νοµιµοποίηση του 
προσώπου που τον υπέβαλλε (δηλαδή ότι ο καταθέτων την πρόσφορά ήταν πράγµατι το πρόσωπο 
που ήταν εξουσιοδοτηµένο για την κατάθεσή της). Οι φάκελοι που περιείχαν τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής ανοίχθηκαν, καταγράφηκαν στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
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περιείχοντο στο φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελεγχθεί το νοµότυπο και η πληρότητά τους), 
µονογράφηκαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκε η βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. Στο στάδιο αυτό 
της διαδικασίας γίνονται όλοι δεκτοί. Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν οι οικονοµικές προσφορές, 
µονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Ε. ∆. και ανακοινώθηκαν τα επιµέρους στοιχεία 
τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρήθηκαν, µετά από λογιστικό 
έλεγχο σε πίνακα ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε. ∆. και αποτελεί µέρος του πρακτικού 
της. Κατόπιν η Ε. ∆. έλεγξε, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον 
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 
22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. Τέλος έλεγξε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την 
ίδια σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων», σύµφωνα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών, µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκαν η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08) στην Οικονοµική Προσφορά των 
διαγωνιζοµένων και η επικόλληση των κατά νόµο µηχανοσήµων. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 
24.2 της ∆ιακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η 
οµαλότητα αυτών µεταξύ τους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. Μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, διαπιστώθηκε ότι όλοι γίνονται δεκτοί, αφού οι 
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές και η  Ε. ∆. επικύρωσε τον καταρτισθέντα πίνακα των 
διαγωνιζοµένων. Ακολούθησε η Ανακοίνωση του Προέδρου της Ε. ∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, 
στην οποία διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιήθηκε  στους 
διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) 
ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Στο χρονικό αυτό 
διάστηµα δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 3669/08, τις σχετικές Υπ. 
Αποφάσεις, τους όρους της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού µειοδότης αναδείχτηκε ο κ. Γεώργιος Μπρουντζάς  µε 
έκπτωση 51 % και µε προσφερόµενο ποσό 117.600,00  (µε Φ.Π.Α.). Η  Ε. ∆.  για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου : «Σήµανση - Στηθαία Ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», 
κρίνει την προσφορά  του  κ. Γεώργιου Μπρουντζά    συµφέρουσα και εισηγείται την ανάθεση 
εκτέλεσης του έργου σ ΄αυτόν, αντί του ποσού των 117.600,00  (µε Φ.Π.Α.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1268/14-10-2013) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 24-09-2013 ανοιχτής 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σήµανση – 
Στηθαία Ασφαλείας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισµού € 240.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Γεώργιος 
Μπρουντζάς, µε έκπτωση 51% και µε προσφερόµενο ποσό € 117.600,00 µε Φ.Π.Α. και 

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Γεώργιο Μπρουντζά, και την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (51,00%) 
είναι συµφέρουσα, και καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό της 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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 διενέργειας ανοιχτού ∆ιαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής 
του για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) 
λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
και ΝΠ∆∆ του Νοµού (ΤΕΙ Ηγουµενίτσας, ΙΚΑ Ηγουµενίτσας και Βρεφονηπιακού 
Σταθµού Ηγουµενίτσας), για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2014 µέχρι 31-12-2014, 
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού  € 200.238,00 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. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
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99578/2970/11-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 99624/3882/11-10-2013 στον 
φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια: 1) 
πετρελαίου θέρµανσης, 2) υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού, (ΤΕΙ 
Ηγουµενίτσας, ΙΚΑ Ηγουµενίτσας και Βρεφονηπιακού Σταθµού Ηγουµενίτσας), για το 
χρονικό διάστηµα από 01-01-2014 µέχρι 31-12-2014, ενδεικτικού συνολικού 
προϋπολογισµού  € 200.238,00 µε Φ.Π.Α. Επίσης εισηγείται την έγκριση των όρων της 
επισυναπτόµενης στην εισήγηση διακήρυξης (υπ’ αριθµ. 11/2013). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1269/14-10-2013) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την προµήθεια: 1) πετρελαίου θέρµανσης, 2) 
υγρών καυσίµων κίνησης και 3) λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και ΝΠ∆∆ του Νοµού (ΤΕΙ Ηγουµενίτσας, ΙΚΑ 
Ηγουµενίτσας και Βρεφονηπιακού Σταθµού Ηγουµενίτσας), για το χρονικό διάστηµα από 
01-01-2014 µέχρι 31-12-2014, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού  € 200.238,00 µε 
Φ.Π.Α.   

Η ως άνω δαπάνη του διαγωνισµού, στο µέγεθος αυτής που αφορά στην Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2014 
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511,1512). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη προµηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρµανσης, υγρών καυσίµων κίνησης, 
και λιπαντικών) έτους 2014 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της %), µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 99578/2970/11-10-2013 εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

................................................................................................................................................  
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος και 
Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση δαπάνης για την µεταφορά από την Αθήνα στην Άρτα, ρουχισµού και 
σχολικού υλικού ύστερα από ιδιωτική δωρεά, το όποιο θα διανεµηθεί σε µαθητές 
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της Π.Ε Άρτας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. 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. 1/2/06-01-2013 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 Άρταας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 99730/676/11-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 99782/3883/11-10-2013 στον φάκελο 13/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση «…. του ποσού των 350 Ευρώ ( 
στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α) για την µεταφορά ρουχισµού και σχολικού υλικού, 
ύστερα από δωρεά του οµίλου ΑΝΤΕΝΝΑ (σε συνεργασία µε εθελοντική οργάνωση), από 
την Αθήνα το όποιο θα διανεµηθεί σε µαθητές ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της Π.Ε 
Άρτας. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της Π.Ε Άρτας 
της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013, Φορέας: 072, K.A.E.: 0829…». 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1270/14-10-2013) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 350,00 µε ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση της απαιτούµενης 
πίστωσης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 & ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισµού έτους 
2013 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), για την µεταφορά από την 
Αθήνα στην Άρτα, ρουχισµού και σχολικού υλικού ύστερα από ιδιωτική δωρεά (σε συνεργασία 
µε εθελοντική οργάνωση), το όποιο θα διανεµηθεί σε µαθητές ορεινών και µειονεκτικών 
περιοχών της Π.Ε Άρτας. 
................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασµό της 
Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών 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 Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 99707/806/11-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 99785/3885/11-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση οργάνωσης της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον 
εορτασµό της ηµέρας ίδρυσης των Ηνωµένων Εθνών, που θα γίνει, βάση του 
προγράµµατος στις 24 Οκτωβρίου 2013 και την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου. 
Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην έδρα της Περιφέρειας, την πόλη των Ιωαννίνων, κατάθεση 
στεφάνων από το Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου. Η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 40274/8-10-13 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
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διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι δαπάνες περιλαµβάνουν την αγορά 
στεφάνων. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 150,00 €, µε ΦΠΑ 
για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1271/14-10-2013) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, της εκδήλωσης για τον 
εορτασµό της Ηµέρας των Ηνωµένων Εθνών, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος 
στις 24 Οκτωβρίου 2013, στα Ιωάννινα και περιλαµβάνει κατάθεση στεφάνων από το 
Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 40274/8-10-13 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 150,00 µε ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση σχετικής 
πίστωσης σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 Ειδ.φορέας:072, Κ.Α.Ε.:0845, για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της εορτής που 
περιλαµβάνουν την αγορά στεφάνων.   

.................................................................................................................................................. 
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. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 δαπανών για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, 
στην Περιφερειακή Ενότητα 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 Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 99704/805/11-10-2013 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 99784/3884/11-10-2013 στον φάκελο 13/2013 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση οργάνωσης της εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τον 
εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος και την οποία 
διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 27 Οκτωβρίου 2013 στο 
Καλπάκι και συνεχίζονται την ηµέρα της 28ης Οκτωβρίου και  περιλαµβάνουν στην πόλη 
των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, δεξίωση 
πριν την παρέλαση για 600 προσκεκληµένους. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις 
σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 
40274/8-10-13 και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες 
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εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 
Οι δαπάνες περιλαµβάνουν εκτύπωση φωτογραφικού υλικού για την έκθεση, έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 600 προσκεκληµένους, δηλ. 
εκπρόσωπο Κυβέρνησης και το επιτελείο του, Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, 
Αρχές Ιωαννίνων, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, 
αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον εκπρόσωπο της 
Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, 
φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.). Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 3.500,00 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1272/14-10-2013) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, της εκδήλωσης για τον 
εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου, που θα γίνει βάση του προγράµµατος και την οποία 
διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 27 Οκτωβρίου 2013 
στο Καλπάκι και συνεχίζονται την ηµέρα της 28ης Οκτωβρίου και  περιλαµβάνουν στην 
πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, 
δεξίωση πριν την παρέλαση για 600 προσκεκληµένους. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 40274/8-10-13 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 3.500,00 πλέον ΦΠΑ, καθώς και τη διάθεση 
σχετικής πίστωσης σε βάρος των εγκεκριµένων πιστώσεων του τακτικού 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2013 Ειδ.φορέας:072, Κ.Α.Ε.:0845, 
για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση 
της εορτής που περιλαµβάνουν εκτύπωση φωτογραφικού υλικού για την έκθεση, 
έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 600 προσκεκληµένους, 
δηλ. εκπρόσωπο Κυβέρνησης και το επιτελείο του, Βουλευτές, εκπροσώπους 
κοµµάτων, Αρχές Ιωαννίνων, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, 
γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον 
εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, φωτογράφιση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.).   

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθµ. 29/2013 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατέσσερις (14) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10.00, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 99314/3832/11-10-2013 
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, ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Καραµπίνας Ιωάννης, Πλιάκος 
Μιχαήλ, Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, Ιωάννου Αθηνά, Ζούµπας Στέφανος 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, και των 
υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή και Κωνσταντίνου Τζουµάκα, στην 
Αθήνα, την 15-10-2013 για υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/06-01-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 99734/677/11-10-2013 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 99813/3889/11-10-2013 στον φάκελο 13/2013 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης Α) του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου Ψαθά και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας 
Κώστα Τζουµάκα, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα για τη συµµετοχή τους στο 2ο 
Αναπτυξιακό Συνέδριο µε θέµα « Η Κοινή Αγροτική Πολιτική την περίοδο 2014-2020 & η 
διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής» και Β) του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας Ιωάννη 
Γεωργαλή για τη µετακίνηση του κ. Ψαθά (2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο) την Τρίτη 15 
Οκτωβρίου στην Αθήνα. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 29/1273/14-10-2013) 

Α.  Εγκρίνει την αυθηµερόν µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, κ. Βασιλείου 
Ψαθά, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα ,για τη συµµετοχή του στο 2ο Αναπτυξιακό 
Συνέδριο µε θέµα «Η Κοινή Αγροτική Πολιτική την περίοδο 2014-2020 & η διαµόρφωση 
της εθνικής στρατηγικής», και τη δαπάνη ποσού € 10,00 για την κάλυψη των εξόδων 
ηµερήσιας αποζηµίωσης, καθώς και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0716). 

Β.   Εγκρίνει: 1) την αυθηµερόν µετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή 
για την ως άνω µετακίνηση του κ. Ψαθά (2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο) την Τρίτη 15 
Οκτωβρίου στην Αθήνα και 2) την αυθηµερόν µετακίνηση του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, 
Κωνσταντίνου Τζουµάκα την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του  στο 
2ο Αναπτυξιακό Συνέδριο µε θέµα « Η Κοινή Αγροτική Πολιτική την περίοδο 2014-2020 & 
η διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής», καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 20,00 
για την κάλυψη των εξόδων ηµερήσιας αποζηµίωσης των ανωτέρω υπαλλήλων (€ 10,00 
έκαστος) και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711. 

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

        2. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

  3. Καραµπίνας Ιωάννης,  

4. Πλιάκος Μιχαήλ, 

5. Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζούµπας Στέφανος, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7Λ9-ΣΜΦ


