
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/30-01-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του 
έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-
01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και 
αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 

3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 

4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 

7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 8. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά την 
εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως Αντιπεριφερειάρχης 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. οικ. 
8397/394/26-01-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Κασσής Μιχαήλ, 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. 8397/394/26-
01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής 
(www.php.gov.gr).    

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 20-01-2012 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-12-2011 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού 
από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ, όπου δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής 
νέας δηµοπράτησης, βάσει των διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-12-2011 δηµοπρασίας για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 1ου Υποέργου µε τίτλο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου 
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κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου 
του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη 
Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

3. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. 
Ηπείρου», προεκτιµώµενης  αµοιβής 445.840,03 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

4. Έγκριση δαπανών για τη συντήρηση ανελκυστήρων και τη διεκπεραίωση αλληλογραφίας, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 

5. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

6. Έγκριση µετακίνησης του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, στην Αθήνα, για 
υπηρεσιακούς λόγους και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

7. Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 06 έως 08-02-2012, για τη 
συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο, µε τίτλο «∆ιαµόρφωση Επιχειρησιακών Σχεδίων» που 
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

8. Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, για το έτος 2012. 

9. Έγκριση χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου Α. ΤΣΩΡΟΣ 
– Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε, µέχρι την 22-02-2012. 

10. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή αδιάνοικτου 
τµήµατος δυτικής πρόσβασης Γέφυρας Τζαρή στη ΧΘ 1+230» (ΣΑΕ-071 ΚΑ 2002ΣΕ07100006 του 
Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι), αναδόχου Χρήστου Σόφη, Ε∆Ε.  

11. Ματαίωση του διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ηµιουργία υποδοµών πληροφορικής σε 
δήµους του νοµού για την προώθηση των νέων τεχνολογιών και τη διεξαγωγή προγραµµάτων 
κατάρτισης». 

12. Έγκριση του από 22-11-2011 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Τοποθέτηση 
προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο», προϋπολογισµού € 35.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

13. Κατάρτιση της προκήρυξης διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέµατος στο ∆ήµο Πάργας», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 117.475,99 πλέον ΦΠΑ, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του 
Ν. 3316/05. 

14. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε 
τίτλο «Αποξήλωση – µεταφορά γέφυρας Μπέλεϋ Γλυκής, αποκατάσταση κοίτης και καθαίρεση 
βάθρων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

15. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση βατότητας τµηµάτων επαρχ. 
δρόµων Καστρίου – Αγ. Βλασίου - Κεστρίνης», αναδόχου εταιρείας «Ηρακλής Τσόγκα & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

16. Έγκριση του 2ου τελικού ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Βελτιώσεις 
δρόµων στο παλιό Γραικοχώρι Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.». 

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαµερίσµατος Αγ. Κυριακής και διαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 31-01-2013. 

18. Έγκριση τροποποίησης των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

19. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

20. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

21. Έγκριση µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα που διοργανώνει το Ε.Κ.∆.∆. 
στην Αθήνα, από 30-01-2012 έως 03-02-2012 µε τίτλο «Ποιοτικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα 
προς τον Πολίτη» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
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22. Έγκριση µετακίνησης του Ευάγγελου Κωνσταντινίδη υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 20 έως 24-02-2012 για τη συµµετοχή του 
στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. & Α, µε τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίµων» και 
έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

24. Έγκριση µίσθωσης µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης σύµφωνα µε την αριθµ. 1732/67/05-01-
2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη µεταφορά µεγάλου φορτίου 
άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος της 
ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας. 

25. Έγκριση µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 8366/308/25-01-2012 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο 
επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, από κατάπτωση στην περιοχή «Κόκκινο 
Λιθάρι». 

26. Έγκριση µετακίνησης των Αθανασίου Κωνσταντίνου και ∆ακούκη Ηλία του Σπυρίδωνος, 
υπαλλήλων του Τµήµατος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στη 
Θεσσαλονίκη από 13-02-2012 έως 17-02-2012, για τη συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό 
Σεµινάριο µε θέµα «ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA» που διοργανώνει το 
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

27. Απόφαση επί της από 25-01-2012 ένστασης των Θεοχάρη Ι. Στυλιανάκη κλπ, κατά της από 11-11-
2011 διακήρυξης του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας 
Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου». 

 

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. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας, για την κατασκευή του 
έργου της  Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού  € 1.500.000,00  µε ΦΠΑ. 

2. Έγκριση δαπάνης ποσού € 600,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής στο 
όνοµα του Γεωργίου Σκιαδά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας. 

3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/26-01-2012 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια  
Χαρτικών, γραφικών, µελανών  εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών και µελανών FAX» 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση και 
επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 20-01-2012 συνεδριάσεως.  

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

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-12-2011 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ, όπου δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση 
προσφοράς και ορισµός ηµεροµηνίας διεξαγωγής νέας δηµοπράτησης, βάσει των 
διατάξεων του Ν. 3669/2008. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 34/1008/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
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αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 86712/8995/28-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, και 
σύµφωνα µε την µελέτη, η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Ιωαννίνων και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 72544/7338/10-10-2011 απόφασή της 
εγκρίθηκε δε, 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 Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7397/799/24-01-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7917/381/25-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 27-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται την έγκρισή του και τη 
δηµοπράτησης του έργου, την 22η Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ 
π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), µε µέριµνα της ∆ΤΕ/ΠΕ Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/85/30-01-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 27-12-2011 
δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», 
προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, δεδοµένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, 

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

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

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 13-12-2011 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 1ου Υποέργου µε τίτλο: «Κατασκευή 
προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», 
προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου 
Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις αριθµ. πρωτ. ∆Υ8/Γ.Π./ΟΙΚ39008/19-3-2007, ∆Υ8/Β/Γ.Π./149955/21-11-2008, 
∆Υ8/Β/Γ.Π. /76168/10-6-2009 και ∆Υ8/Β/Γ.Π./123381/10-9-2009 αποφάσεις του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί «Έγκριση Ρυθµιστικής Μελέτης 
Ανάπτυξης του ΠΓΝΙ», Έγκριση της προµελέτης – οριστικής µελέτης του έργου 
«Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)», Έγκριση της µελέτης εφαρµογής και των τευχών 
δηµοπράτησης του ως άνω έργου και Οριστική παραλαβή της µελέτης του έργου 
αντίστοιχα. 
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7. Την αριθµ. 11/21-3-2011 (θ. 17) Απόφαση του ∆.Σ. του ΠΓΝΙ «Υλοποίηση του έργου µε 
τίτλο «Κατασκευή Προσθήκης Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο 
Π.Γ.Ν.Ι.» από την Περιφέρεια Ηπείρου». 

8. Την αριθµ. πρωτ. ∆Υ8α/Γ.Π.93042/26-8-2009 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί Ορισµού αποφαινοµένων οργάνων για την εκτέλεση 
του έργου «Προσθήκη πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο Π.Γ.Ν. 
Ιωαννίνων». 

9. Την αριθµ. 10/35/25-5-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για την 
υλοποίηση του παραπάνω έργου µε ∆ικαιούχο την ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου. 

10. Την από 01-07-2011 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), για την υλοποίηση του 
παραπάνω έργου.  

11. Την αριθ. 2604/11-07-2011 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εντάχθηκε το 
έργο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ» µε κωδικό 
MIS 341290 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος». 

12. Την αριθµ. 23/628/10-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η µελέτη (οικονοµικά τεύχη) του 1ου Υποέργου µε τίτλο «Κατασκευή προσθήκης 
πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», προϋπολογισµού € 
21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου που είναι ενταγµένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη 
Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ». 

13. Την αριθµ. 27/808/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία α) 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 70023/7080/03-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα και µε το αριθµ. πρωτ. 3201/25-08-2011 έγγραφο της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη 
για τη δηµοπράτηση του έργου, καθώς και την από 30-09-2011 (Θέµα 12ο), γνωµοδότηση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων που γνωµοδοτεί οµόφωνα για την 
έγκριση της διακήρυξης διεθνούς διαγωνισµού του έργου και β) εγκρίθηκε η δηµοπράτηση 
του έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

14. Την αριθµ. 35/1026/08-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού του έργου του θέµατος και ορίσθηκαν τα 
µέλη αυτής. 

15. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 13-
12-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 6748/716/23-01-2012 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6847/338/23-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, οι προσφορές των οποίων ήταν όλες παραδεκτές, 
ανέδειξε προσωρινό µειοδότη την εταιρεία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µε µέση έκπτωση 48,00 % 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/86/30-01-2012) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής δηµοπρασίας που 
διενεργήθηκε την 13-12-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 1ου Υποέργου µε 
τίτλο: «Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου νοσηλευτικών µονάδων στο ΠΓΝΙ», 
προϋπολογισµού € 21.233.000,00 µε ΦΠΑ, του έργου του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος», µε κωδικό MIS 341290 και τίτλο «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου 
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Νοσηλευτικών Μονάδων στο ΠΓΝΙ», κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ 
Α.Ε.», η οποία προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 8.976.545,89 χωρίς ΦΠΑ µε µέση 
έκπτωση 48,00 % και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΚΑΣΤΩΡ 
Α.Ε.», και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά 
του µειοδότη (48%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας.  

Το ως άνω Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας που διενεργήθηκε την 
13-12-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος, επισυνάπτεται στην 
παρούσα απόφαση και αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος κατέθεσε την 
πρότασή του για τα µεγάλα έργα, όπως είναι και το συγκεκριµένο του θέµατος, τα οποία, 
επειδή συνήθως µονοπωλούνται από µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, έπρεπε να 
κατασκευάζονται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα Κατασκευών, που θα είχε κάθε Υπουργείο, 
στελεχωµένο µε το απαραίτητο και ειδικευµένο προσωπικό και την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδοµή. 

......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 
 
 
∆ηµόσιας δηµοπρασίας σύµφωνα µε την διαδικασία των άρθρων 3(α) και  4(β) του Ν. 
3669/08 (Κ.∆.Ε.), δηλαδή µε «ανοικτή δηµοπρασία» και µε το σύστηµα που περιλαµβάνει 
«προσφορά µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης», για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως των 
εργασιών του έργου: 
 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Ι.»., Προϋπολογισµού  21.233.000,00  € (µε Φ.Π.Α.) 
 

 
Ιωάννινα, σήµερα την 13-12-2011,  ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ. οι υπογράφοντες: 
 
1. Κολιού Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός στη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου ως Πρόεδρος,  

2. Αντωνίου Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ στη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου,  

3. Ρίζου Θεοδώρα, Πολιτικός Μηχανικός στη ∆.Τ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου,  

4. Παπαζαχαρής Παντελής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο ΠΓΝΙ (ως φορέας χρήσης του 
έργου),  

5. Μασσαλάς Βασίλειος, εκπρόσωπος της ΠΕ∆ Ηπείρου,  

6. Καπλάνης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του TEE - Τµήµα Ηπείρου, και 

7. Κοσµάς Αλέξανδρος, εκπρόσωπος του ΣΑΤΕ, αναπληρωµατικό µέλος (λόγω απουσίας 
του τακτικού µέλους), 

 
που αποτελούµε  Επιτροπή για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας της επικεφαλίδας, σύµφωνα 
µε την αρ. πρωτ. 35/1026/08-12-2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 09-12-2011), συγκεντρωθήκαµε στην Αίθουσα του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, προκειµένου να διενεργήσουµε τη δηµοπρασία αυτή. 

Ως Γραµµατέας της Επιτροπής παρέστη η κ. Σαµαρά Ελένη   
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Μετά την σχετική κλήση του κήρυκα της δηµοπρασίας, προσήλθε ενώπιόν µας για να 
παραδώσει τα απαιτούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής, καθώς επίσης 
και προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο ο εκπρόσωπος της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΤΕΕ» 
και η οποία προσφορά έλαβε αριθµό κατάθεσης (1).  

Αφού πέρασε η ώρα που τάχθηκε από την διακήρυξη της δηµοπρασίας ως χρόνος λήξεως 
επιδόσεως προσφορών χωρίς να εµφανισθεί άλλος ενδιαφερόµενος, η Πρόεδρος κήρυξε την 
λήξη της παραλαβής προσφορών. Στη συνέχεια µέλος της Επιτροπής, κατόπιν εντολής της 
Προέδρου, µετέβη στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας και παρέλαβε οκτώ (8) προσφορές που 
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. Όλες οι υποβληθείσες προσφορές αναγράφονται στον Πίνακα (I) 
που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό  

Εν συνεχεία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε ανοικτή διαδικασία, άνοιξε τις προσφορές,  
κατέγραψε στο Πρακτικό τα υποβληθέντα έγγραφα και δικαιολογητικά, µονόγραψε τα 
έγγραφα αυτά και ήλεγξε την βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ.  

Στη συνέχεια αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές, τις µονόγραψε και ανακοίνωσε τα επί 
µέρους στοιχεία τους για κάθε διαγωνιζόµενο. Μετά δε από λογιστικό έλεγχο καταχώρησε 
αυτές κατά σειρά µειοδοσίας, όπως φαίνονται στον συνηµµένο του παρόντος Πίνακα (II). 

Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας 
την σειρά µειοδοσίας ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο την έγκυρη συµµετοχή του, το δικαίωµα 
συµµετοχής του στον διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την 
εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του 
φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της διακήρυξης.  

Τέλος ήλεγξε για κάθε διαγωνιζόµενο το παραδεκτό της οικονοµικής του προσφοράς 
σύµφωνα µε το Ν. 3669/08 (Κ.∆.Ε.) και το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής προσφορών. 

Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών - 
µονογραφών στο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, παρακρατήθηκαν τα κατά νόµο 
µηχανόσηµα τα οποία και διαγράφηκαν. Ελέγχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 3669/08 
(Κ.∆.Ε.) η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς, η αριθµητική 
και ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης, συµπληρώθηκαν ελλείψεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 24.2 της διακήρυξης και έγινε έλεγχος οµαλότητας των Οικονοµικών Προσφορών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4.1στ της διακήρυξης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες γίνονται 
δεκτές.  

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. 

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 10-01-2012, οπότε και στην κατοχή της 
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού περιήλθαν όλες οι βεβαιώσεις γνησιότητας των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής.  

Την 10-01-2012 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση και αφού 
διαπίστωσε ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές, όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, 
είναι γνήσιες, αποφάσισε οµόφωνα ότι οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων είναι 
παραδεκτές, όπως αναγράφονται στον Πίνακα (II) που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. 
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Την 12.00 π.µ. της 10-01-2012, η  Πρόεδρος της επιτροπής γνωστοποιεί το παραπάνω 
αποτέλεσµα µε γραπτή ανακοίνωση, ότι δηλαδή οι προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων 
είναι παραδεκτές και ότι προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η  «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», µε µέση 
έκπτωση 48,00 % και ότι για την υποβολή τυχόν ενστάσεων ορίζεται προθεσµία µε έναρξη 
την 11-01-2012 και ώρα 7:30 και µε λήξη την 16-01-2012 και ώρα 14:30. 

                                                           
Ιωάννινα  10 Ιανουαρίου 2012 

 
                                                 Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Αγγελική Κολιού 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

Αντωνίου Ιωάννης 
 
 
 

Ρίζου Θεοδώρα 
 
 
 

Παπαζαχαρής Παντελής 
 
 
 

Μασσαλάς Βασίλειος 
 
 
 

Καπλάνης Χρήστος 
 
 
 

Κοσµάς Αλέξανδρος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 δαπανών για τη συντήρηση ανελκυστήρων και τη διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 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». 

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

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

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

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

6. Τις 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. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. Φ.4.1./728/25-01-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7945/383/25-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι για το κτίριο επί της οδού Ανεξαρτησίας 146Α που στεγάζεται 
η Υπηρεσία, απαιτούνται 75€ µηνιαίως για τη συντήρηση του ανελκυστήρα (ετήσιο 
σύνολο: 900€) καθώς και 873€ για ταχυδροµικά τέλη της αλληλογραφίας της Υπηρεσία 
και εισηγείται την έγκριση των ανωτέρω δαπανών. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/88/30-01-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για τις λειτουργικές ανάγκες της ∆/νσης ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, ως εξής: 

1. ∆απάνη € 900,00 (€ 75,00 µηνιαίως) για την ετήσια συντήρηση του ανελκυστήρα του 
κτιρίου επί της οδού Ανεξαρτησίας 146Α στα Ιωάννινα, όπου στεγάζεται η Υπηρεσία, σε 
βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, Κ.Α.Ε. 0851 του προϋπολογισµού έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) και  

2. ∆απάνη € 873,00 για ταχυδροµικά τέλη της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας, σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 072, Κ.Α.Ε. 0823 του προϋπολογισµού έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 8351/576/26-
01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8373/390/26-01-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται 
στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/89/30-01-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ για τα κατωτέρω υλικά και 
εργασίες η εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ µε 

ΦΠΑ 
ΚΑΕ 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-µελάνες) 7.000 € ΚΑΕ: 1111 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (ανταλλακτικά) 4.000 € ΚΑΕ: 1329 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (υπόλοιπα) 3.000 € ΚΑΕ: 1699 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών  (ανταλλακτικά) 4.000 € ΚΑΕ: 1329 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών (παροχή υπηρεσιών) 1.000 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (κλειδιά , εργαλεία) 2.000 € ΚΑΕ: 1699 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (ανταλλακτικά) 2.000 € ΚΑΕ: 1329 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (ασανσερ συντήρηση) 1.000 € ΚΑΕ: 0851 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (παροχή υπηρεσιών) 1.000 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (υπόλοιπα) 1.000 € ΚΑΕ: 0871 

Υλικά Καθαριότητας 2.000 € ΚΑΕ: 1231 

Υγειονοµικό υλικό 1.000 € ΚΑΕ: 1219 

Αγορές συγγραµµάτων- εγχειριδίων 1.000 € ΚΑΕ: 1121 

Λοιπές ∆απάνες 1.000 € ΚΑΕ: 1699 

Πινακίδες 5.000 € ΚΑΕ: 1699 

Σφραγίδες  4.000 € ΚΑΕ: 1111 

Τυπογραφικές Εργασίες 4.000 € ΚΑΕ: 0843 

Γραφικά εκτός διαγωνισµού – Φωτοτυπήσεις 7.000 € ΚΑΕ: 1111 

∆απάνες για δηµοσιεύσεις στον Τύπο 2.000 € ΚΑΕ: 0841 

∆απάνη για µυοκτονία και απεντόµωση    500 € ΚΑΕ: 0871 

Τηλεπικοινωνιακό Υλικό 2.000 € ΚΑΕ: 1725 

......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 µετακίνησης του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, στην 
Αθήνα, 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». 

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. 7366/74/24-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
7489/361/24-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Παντελή Κολόκα, στην Αθήνα, από 24 έως 26/1/2012 προκειµένου να παραστεί σε 
σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων µε θέµατα που 
αφορούν στην εφαρµογή του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις» στις Περιφέρειες και ειδικότερα: Εφαρµογή του Περιφερειακού Προγράµµατος 
∆ιά Βίου Μάθησης, Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
και Λειτουργία και ∆ιαχείριση των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία 
∆ιά Βίου Μάθησης από την Περιφέρεια και Προγραµµατική Σύµβαση για τη µετάβαση των 
∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. στην Περιφέρεια. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του Θεµατικού 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, από 24 έως 26/1/2012, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 20-01-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/90/30-01-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Παντελή Κολόκα, από 24 έως 26-
1-2012 στην Αθήνα, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου παραστεί σε σύσκεψη στο 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων µε θέµατα που αφορούν στην 
εφαρµογή του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» στις 
Περιφέρειες, καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 500,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0716 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 7ο 

Έγκριση µετακίνησης του Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 06 έως 
08-02-2012, για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό σεµινάριο, µε τίτλο «∆ιαµόρφωση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 26-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 8027/385/26-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και της σχετικής δαπάνης ποσού 326,64 € του 
υπαλλήλου της υπηρεσία Χριστοδούλου Κων/νου για τη συµµετοχή του στο Επιµορφωτικό 
Σεµινάριο µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ» που διοργανώνει το 
Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α) και το οποίο θα διεξαχθεί 
από 06/02/2012 µέχρι 08/02/2012 στην Αθήνα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/91/30-01-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Κων/νου Χριστοδούλου, υπαλλήλου της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 06/02/2012 µέχρι 08/02/2012 
για τη συµµετοχή του στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ», που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 326,64 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 
0711 του προϋπολογισµού έτους 2012της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 

Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, για το έτος 
2012. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6372/486/20-
01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6511/336/23-01-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ανάγκη 
για την αποµαγνητοφώνηση των πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για 
το έτος 2012, διαβιβάζει την προσφορά της Ντέλλου Όλγας, η οποία είναι ακριβώς στο 
ίδιο ύψος µε αυτή του 2011 και εισηγείται την έγκριση δαπάνης και µέχρι του ποσού των 
20.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α. και σύναψης και υπογραφής νέα σύµβασης. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΕ 0871). Για το έτος 2011, η 
συνολική δαπάνη αποµαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου, 
ανήλθε περίπου στο ποσό των 9.000,00 €. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/92/30-01-2012) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη µέχρι του ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων 
του Φορέα 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
για την αποµαγνητοφώνηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των πρακτικών του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για το έτος 2012. 

− Αναθέτει το έργο της αποµαγνητοφώνησης και ηλεκτρονικής επεξεργασίας των 
πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για το έτος 2012, στην Όλγα 
Ντέλλου, της οποίας η προσφορά είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος µε αυτή του 2011, ήτοι µε 
τιµή € 20,00 πλέον ΦΠΑ ανά συνεδρίαση για την αποµαγνητοφώνηση, € 1,70 πλέον 
ΦΠΑ ανά σελίδα για την ηλεκτρονική επεξεργασία, € 0,045 πλέον ΦΠΑ ανά σελίδα για 
τη φωτοαντιγραφή και € 0,80 πλέον ΦΠΑ ανά τεύχος για τη θερµοκόλληση εξωφύλλου. 

− Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε την Όλγα Ντέλλου, για την αποµαγνητοφώνηση και 
ηλεκτρονική επεξεργασία των πρακτικών του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου για το 
έτος 2012, µέχρι του ποσού € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072, ΚΑΕ 0871 του προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 χορήγησης συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», 
αναδόχου Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε, µέχρι την 22-02-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 139/23-01-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7678/364/25-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η από 18/1/2012 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των εργασιών έως 
22/02/2012, λόγω καθυστέρησης υπογραφής της σύµβασης µετατοπίζοντας την εκτέλεση 
του έργου στην κατ’ εξοχήν χειµερινή περίοδο του έτους (∆εκέµβριος – Ιανουάριος) µε 
αποτέλεσµα την επιβράδυνση των εργασιών. Η υψηλή στάθµη των υδάτων δυσχεραίνει 
την αφαίρεση και τοποθέτηση των σχαρών και απαιτεί την αναβολή της εξαγωγής των 
αντλιών. Επίσης, ο µεγάλος όγκος παραγγελιών υλικών τόσο από την εγχώρια όσο και 
την ξένη αγορά προκαλούν δυσχέρειες στην απρόσκοπτη και οµαλή εξέλιξη του έργου. Η 
Υπηρεσία σηµειώνει ότι µέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί η παραγγελία των υλικών, έχει 
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γίνει επισκευή του ιµάντα αποµάκρυνσης φερτών υλών, καθαρισµός του χώρου 
άντλησης, έχει πραγµατοποιηθεί εξαγωγή των αντλιών ενώ κατασκευή των σχαρών 
βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο και συνηγορεί στο να δοθεί παράταση προθεσµίας 
περαίωσης των εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 22/02/2012 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην αίτηση του αναδόχου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/93/30-01-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
της Π.Ε. Άρτας «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου 
εταιρείας «Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.», µέχρι την 22-02-2012, µε δικαίωµα 
αναθεώρησης. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
αδιάνοικτου τµήµατος δυτικής πρόσβασης Γέφυρας Τζαρή στη ΧΘ 1+230» (ΣΑΕ-071 ΚΑ 
2002ΣΕ07100006 του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι), αναδόχου Χρήστου Σόφη, Ε∆Ε.    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 26/731/22-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου του θέµατος, 
συνολικής δαπάνης € 158.815,30 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 2.644,38 σε σχέση µε 
την συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των 
απολογιστικών εργασιών. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 213/25-01-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7913/380/25-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ-071 µε ΚΑ 
2002ΣΕ07100006 του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι µε πίστωση 300.000,00 € µε Φ.Π.Α.. Ο 
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παρών 2ος ΑΠΕ, προτεινόµενης δαπάνης 162.163,89 ΕΥRΩ µε Φ.Π.Α. συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669 / 2008. Η προτεινόµενη δαπάνη 
των 162.163,89 ΕΥΡΩ µε το ΦΠΑ του 2ου Α.Π.Ε. παρουσιάζει υπέρβαση κατά 3.348,59 
ΕΥRΩ σε σχέση µε την δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση 
της δαπάνης της αναθεώρησης. Με τις εργασίες του 2ου Α.Π.Ε. δεν προκαλείται αλλαγή 
του βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι 
προδιαγραφές και δεν προκαλείται αύξηση του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση 
του 2ου ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να περιλάβει µόνο επιπλέον ποσό της τελικής 
αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία 
τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/94/30-01-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή 
αδιάνοικτου τµήµατος δυτικής πρόσβασης Γέφυρας Τζαρή στη ΧΘ 1+230», αναδόχου 
Χρήστου Σόφη, Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 για να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της 
τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία 
τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. 

Ο 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 162.163,89 µε ΦΠΑ, ήτοι επιπλέον € 3.348,59 σε 
σχέση µε την δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε., που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης 
της αναθεώρησης, ενώ µε τις εργασίες του δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της 
αρχικής σύµβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν 
καταργείται οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές και δεν προκαλείται 
αύξηση της δαπάνης του έργου. 

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

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 

Ματαίωση του διαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας «∆ηµιουργία υποδοµών 
πληροφορικής σε δήµους του νοµού για την προώθηση των νέων τεχνολογιών και τη 
διεξαγωγή προγραµµάτων κατάρτισης». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 5552/23/18-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 8133/387/26-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

«Στις 25-5-2010 διενεργήθηκε, στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού & 
Προγραµµατισµού της Ν. Α. Άρτας, ο διαγωνισµός επιλογής Αναδόχου για το έργο: 
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», ο οποίος προκηρύχτηκε µε βάση την αριθµ. 47/2010 απόφαση της 1ης 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Άρτας. Στο διαγωνισµό κατατέθηκαν επτά (7) προσφορές, από 
τους υποψήφιους αναδόχους. Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (που 
συστάθηκε µε την αρ. 47/2010 απόφαση της 1ης Ν. Ε. Άρτας), συνέταξε το από 25-5-2010 
Πρακτικό Ι, που αφορούσε τον έλεγχο των βασικών δικαιολογητικών συµµετοχής. Με την 
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αρ. 89/2010 απόφαση της 1ης Ν.Ε. Άρτας εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι και αποφασίστηκε στην 
επόµενη φάση του διαγωνισµού να γίνουν δεκτές οι πρώτοι έξι (6) ενδιαφερόµενοι (του 
παραπάνω πίνακα). Με την αρ.πρ. 894/15-6-2010 επιστολή της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού & 
Προγραµµατισµού κοινοποιήθηκε στους έξι (6) ενδιαφερόµενους, η αρ. 89/2010 απόφαση, 
το Πρακτικό Ι και ορίστηκε η ηµεροµηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών. Στις 17-
6-2010 ο τρίτος ενδιαφερόµενος (Ένωση Εταιρειών:SPACE HELLAS-IMC Α.Ε.) απέστειλε  
προσφυγή (που έλαβε αρ.πρ. 907/17-6-2010 στο πρωτόκολλο που τηρεί η ∆/νση 
Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού) κατά της αρ. 89/2010 απόφασης της 1ης Ν.Ε. Άρτας,  
βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2854/2000 (άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2522/1997). Με την 
αρ.πρ. 910/17-6-2010 επιστολή της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού, 
ενηµερώθηκαν οι έξι (6) ενδιαφερόµενοι ότι η ηµεροµηνία αποσφράγισης των τεχνικών 
προσφορών αναβάλλεται επ’ αόριστο. Η προσφυγή εξετάστηκε στις 22-6-2010 από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (που συστάθηκε µε την αρ. 47/2010 απόφαση της 1ης 
Ν. Ε. Άρτας), η οποία, στο πρακτικό που συνέταξε, απέρριψε την προσφυγή στο σύνολό 
της και εισηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι προφορές των ενδιαφερόµενων GENNET A.E. (1), 
DATA CONCEPT A.E.(2), ΈΠΑΦΟΣ Συστήµατα Πληροφορικής ΕΠΕ (5), GLOBO 
TECHNOLOGIES S.A.(6), εναντίον των οποίων στρεφόταν η προσφυγή, στην επόµενη 
φάση του διαγωνισµού. Με την αρ. 97/2010 απόφαση της 1ης Ν.Ε. Άρτας εγκρίθηκε το 
πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και αποφασίστηκε στις επόµενες φάσεις 
του διαγωνισµού να γίνουν δεκτοί και οι τέσσερις (4) ενδιαφερόµενοι εναντίον των οποίων 
στρεφόταν η προσφυγή. Με την αρ.πρ. 955/28-6-2010 επιστολή της ∆ιεύθυνσης 
Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού κοινοποιήθηκε στους έξι (6) ενδιαφερόµενους, η αρ. 
97/2010 απόφαση και το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Στις 5-7-2010 
ο τρίτος ενδιαφερόµενος (Ένωση Εταιρειών:SPACE HELLAS-IMC Α.Ε.) µας κοινοποίησε 
την από 1-7-2010 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων που κατέθεσε στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας σχετικά µε τον εν λόγω διαγωνισµό. Με την αρ. 110/2010 απόφαση της 1ης 
Ν.Ε. Άρτας ορίστηκε ο κ. Αθανάσιος Κονταξής πληρεξούσιος ∆ικηγόρος της Ν.Α. Άρτας, 
προκειµένου να αντικρούσει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Με την αρ. 871/2010 
απόφαση η Επιτροπή Αναστολών του Συµβουλίου της Επικρατείας έκανε εν µέρει δεκτή την 
αίτηση της παραπάνω εταιρείας και διέταξε να µην εκδοθεί πράξη κατακύρωσης του 
διαγωνισµού, µέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση του ΣτΕ επί της αιτήσεως 
ακυρώσεως. Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε στις 20-9-2010 αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας  η οποία εκδικάζεται στις 7-2-2012, κατά: α). της αρ. 97/2010 απόφασης 
της 1ης Ν.Ε., β). του µε ηµεροµηνία 22-6-2010 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων του ως άνω διαγωνισµού, γ). της αρ. 89/2010 απόφασης της 1ης Ν.Ε., και δ). 
του πρακτικού Ι/25-5-2010 της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 
της διακήρυξης του διαγωνισµού ο χρόνος ισχύος των προσφορών έχει λήξει, τα 
«αποτελέσµατα» του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται.». 

7. Το άρθρο 8 της αρ. πρ. 47/26-03-2010 διακήρυξης του διαγωνισµού του θέµατος, στο 
οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆/τος 118/2007, αναφέρονται επί 
λέξει τα εξής: 

«Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για τρείς (3) µήνες 
προσµετρούµενους από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού ήτοι µέχρι 
την 25/08/2010. 
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Προϊσταµένη 
Αρχή, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. 
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Προϊσταµένη Αρχή θα 
απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη 
ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρείς 
(3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν 
και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για τυχόν παρατάσεις. 
Μετά την λήξη και παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν αν επιλέξουν, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς 
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τους, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, Η Κατακύρωση δεσµεύει τον 
υποψήφιο Ανάδοχο µόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/95/30-01-2012) 

Έχοντας υπόψη όσα αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (υπό στ. 6 & 7), σχετικά µε το 
διαγωνισµό του έργου µε τίτλο «∆ηµιουργία υποδοµών πληροφορικής σε ∆ήµους του νοµού 
για την προώθηση των νέων τεχνολογιών και τη διεξαγωγή προγραµµάτων κατάρτισης», 
προϋπολογισµού € 251.018,00 µε ΦΠΑ, στα πλαίσια του 2ου Άξονα του Προγράµµατος 
«ΠΙΝ∆ΟΣ», που προκυρήχθηκε από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άρτας (ήδη Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας) και διενεργήθηκε την 25-05-2010 και τα αποτελέσµατα του οποίου δεν έχουν 
κατακυρωθεί µέχρι σήµερα, 

και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν χορηγήθηκε από την Προϊσταµένη Αρχή, 
παράταση της ισχύος των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Π.∆/τος 118/2007 και του 
άρθρου 8 της αρ. πρ. 47/26-03-2010 διακήρυξης του διαγωνισµού, 

∆ιαπιστώνει την αυτοδίκαιη µαταίωση του ανωτέρω διαγωνισµού, επειδή ήδη έληξε η ισχύς 
των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του Π.∆/τος 118/2007 και του άρθρου 8 της αρ. πρ. 47/26-03-2010 διακήρυξής 
του. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 του από 22-11-2011 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοιχτής 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας µε 
τίτλο «Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο», 
προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
186/96 και της αριθµ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών.  

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο» 
προϋπολογισµού € 35.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 27/794/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
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Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 
68500/3026/27-09-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 6559/207/23-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7684/365/25-01-2012 
στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 22-11-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ανοιχτού ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω 
έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές και αναδείχθηκε 
προσωρινός µειοδότης ο Κωνσταντίνος Λαλιώτης Ε∆Ε, µε έκπτωση 35% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς € 22.750,00 µε ΦΠΑ, το 
οποίο η Υπηρεσία εκτιµά ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την 
έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/96/30-01-2012) 

− Την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 22-11-2011 δηµοπρασίας 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση 
προστατευτικών στηθαίων στην ε.ο. υπ’ αρ. 21 στο Ηλιοβούνιο» προϋπολογισµού € 
35.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, 
µειοδότης αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Λαλιώτης Ε∆Ε, µε έκπτωση 35% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς € 22.750,00µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον εργοληπτική Κωνσταντίνο Λαλιώτη 
Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, 
επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (35%) είναι συµφέρουσα σε σχέση µε τις ισχύουσες τιµές, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 

Κατάρτιση της προκήρυξης διαγωνισµού και έγκριση των συµβατικών τευχών για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριοθέτηση ρέµατος στο ∆ήµο 
Πάργας», προεκτιµώµενης αµοιβής € 117.475,99 πλέον ΦΠΑ, µε εφαρµογή της 
διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.      

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά 
διατάγµατα και αποφάσεις που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την 
∆ΜΕΟ/Α/01257/09-08-05 απόφαση έγκρισης κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών 
µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 936/005 (ΦΕΚ 
421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 7902/253/25-01-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ 8590/396/27-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζονται συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης για την µελέτη του 
θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση των όρων Προκήρυξης ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 
Ανοιχτής ∆ιαδικασίας και  την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/97/30-01-2012) 
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Καταρτίζει την προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 
της Π.Ε. Πρέβεζας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος  Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Οριοθέτηση ρέµατος στο ∆ήµο Πάργας», 
προεκτιµώµενης αµοιβής € 117.475,99 πλέον ΦΠΑ, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 
7 του Ν. 3316/05 (κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 7902/253/25-01-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό 
Αντικείµενο, Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Χάρτης 
περιοχής µελέτης) τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Πρέβεζας.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος επανέλαβε την πάγια 
θέση του να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό, ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί τις µελέτες και να εκτελεί τα 
έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τίτλο «Αποξήλωση – µεταφορά γέφυρας Μπέλεϋ Γλυκής, 
αποκατάσταση κοίτης και καθαίρεση βάθρων», 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 6337/75/20-01-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 6506/335/23-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου 
του θέµατος, και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την έγκριση 
των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/98/30-01-2012) 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τίτλο «Αποξήλωση – µεταφορά γέφυρας Μπέλεϋ Γλυκής, αποκατάσταση 
κοίτης και καθαίρεση βάθρων», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 6337/75/20-01-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τη µελέτη η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 6335/74/20-
01-2012 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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση βατότητας τµηµάτων 
επαρχ. δρόµων Καστρίου – Αγ. Βλασίου - Κεστρίνης», αναδόχου εταιρείας «Ηρακλής 
Τσόγκα & ΣΙΑ Ε.Ε.».    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7802/10/25-01-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8142/389/26-01-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΚΑΠ Ν.Α. Θεσπρωτίας. Το συµφωνητικό υπεγράφη την 09-03-2009 
για το ποσό των 159.260,51 ΕΥΡΩ (µαζί µε Φ.Π.Α.). Με τον παρόντα 2ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται τακτοποίηση ως προς το τελικό ποσό αναθεώρησης και 
την τελική αξία ασφάλτου καθώς και η αλλαγή συντελεστή Φ.Π.Α σε 23%. Με την 
τακτοποίηση των ποσοτήτων αντιµετωπίζονται τα παραπάνω, ώστε το έργο να 
εκτελεστεί µε τα προβλεπόµενα γεωµετρικά στοιχεία, την απαιτούµενη αντοχή, ασφάλεια, 
σταθερότητα και λειτουργικότητα, χωρίς να τροποποιούνται στην ουσία τα σχέδια και η 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



µορφή του έργου, πάντοτε στο πνεύµα του άρθρου 8& 43 του Νόµου 1418/84 και  Π ∆ 
609/85 αντίστοιχα όπως αυτά τροποποιηθήκαν. Η προτεινόµενη δαπάνη 164.705,75 € µε 
το ΦΠΑ είναι η τελική δαπάνη και  παρουσιάζει υπέρβαση κατά 5.445,24  € σε σχέση µε 
την συµβατική δαπάνη. Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ οριστικοποιείται  το οικονοµικό αντικείµενο 
του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 2ου ΑΠΕ σύµφωνα και µε την οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, 
µε το αριθµ. 5ο/03-11-2011 (Θέµα 4ο) Πρακτικό του, το οποίο επισυνάπτεται στην 
εισήγηση, ενώ η αύξηση της δαπάνης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο της 
Περιφέρειας Ηπείρου (απόφαση αριθµ.18/87/30-11-11). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/99/30-01-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση βατότητας τµηµάτων 
επαρχ. δρόµων Καστρίου – Αγ. Βλασίου - Κεστρίνης», αναδόχου εταιρείας «Ηρακλής 
Τσόγκα & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την τακτοποίηση του τελικού ποσού 
της αναθεώρησης, την τελική αξία ασφάλτου και την διαφορά που προέκυψε λόγω της 
αλλαγής του ΦΠΑ σε 23% µε συνολικό ποσό δαπάνης € 164.705,75 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση 
ως προς την αρχική σύµβαση, κατά € 5.445,24  και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε 
οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το αριθµ. 5ο/03-11-
2011 (Θέµα 4ο) Πρακτικό του, ενώ η αύξηση της δαπάνης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο Ηπείρου (απόφαση αριθµ.18/87/30-11-2011). 

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

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 του 2ου τελικού ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Βελτιώσεις δρόµων στο παλιό Γραικοχώρι Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. 
Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.».    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 93041/2223/14-12-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8385/393/26-01-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΚΑΠ Ν.Α. Θεσπρωτίας. Ο παρών  2ος τελικός ΑΠΕ συντάχθηκε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08, και παρουσιάζει υπέρβαση από 
τον 1ο ΑΠΕ κατά 336,03 Ευρώ που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
αναθεώρησης και στην επί πλέον ανελαστική δαπάνη ΦΠΑ, που πρόεκυψε για το έργο 
µετά την τροποποιητική (αύξηση) του ποσοστού ΦΠΑ από 19% σε 23%. Η Υπηρεσία 
εισηγείται τη έγκριση του 2ου ΑΠΕ σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, µε το αριθµ. 5ο/03-
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11-2011 (Θέµα 2ο) Πρακτικό του, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση, ενώ η συνολική 
δαπάνη εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου (απόφαση 
αριθµ.18/87/30-11-11). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/100/30-01-2012) 

Εγκρίνει τον 2ο και τελικό Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτιώσεις δρόµων στο 
παλιό Γραικοχώρι Ηγουµενίτσας», αναδόχου εταιρείας «Β. Καπρινιώτης και ΣΙΑ Ε.Ε.», 
συνολικής δαπάνης € 44.012,03 όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 και ο οποίος παρουσιάζει 
υπέρβαση από τον 1ο Α.Π.Ε. κατά € 336,03 που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της 
αναθεώρησης και στην επί πλέον ανελαστική δαπάνη που προέκυψε µετά την αύξηση του 
ποσοστού ΦΠΑ από 19% σε 23%, και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το αριθµ. 5ο/03-11-2011 (Θέµα 
2ο) Πρακτικό του, ενώ η συνολική δαπάνη εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο 
Ηπείρου (απόφαση αριθµ.18/87/30-11-2011). 
....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 17ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαµερίσµατος Αγ. Κυριακής και 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», 
µέχρι την 31-01-2013. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 3835/12/26-01-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8591/397/27-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 13-01-12 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µέχρι την 31-01-2013, 
λόγω των προβληµάτων της  χρηµατοδότησης. Η Υπηρεσία αναφέρει ότι το έργο 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του προγράµµατος  ΠΙΝ∆ΟΣ και η χρηµατοδότηση έγινε 
ως εξής: Α)Με την  Συλλ. Απόφαση Ε440 τροπ. 0/01-06-09 του Υπ. Οικονοµικών 
εγκρίθηκε κατ΄ αρχήν πίστωση 100.000,00 € και το έργο δηµοπρατήθηκε την 6/7/10 Β) 
Με την Συλλογική απόφαση: Ε440 Τροπ. 0 της 18/08/10 η πίστωση µηδενίστηκε και Γ) 
Με την Συλλογική απόφαση: Ε440 Τροπ. 0 της 12/12/11 εγκρίθηκε  πίστωση 150.000,00 
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€. Η προθεσµία του έργου ορίστηκε από το Συµφωνητικό µέχρι την 30-06-11 όµως λόγω 
του µηδενισµού της πίστωσης, από τον Αύγουστο του 2010 και µέχρι τέλους του 2011,  
δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν εργασίες. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται 
τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας, του έργου του θέµατος µέχρι 31-01-
2013εΕπειδή οι αναφερόµενοι λόγοι από τον ανάδοχο κρίνονται βάσιµοι και αντικειµενικοί  
και πλέον υπάρχει χρηµατοδότηση. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι συµφωνούν µε τη χορήγηση της παράτασης, 
δεδοµένου ότι – όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της Υπηρεσίας – η µη οµαλή ροή 
της χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ, έχει ως συνέπεια την µη ολοκλήρωση 
των εργασιών και επανέλαβαν τη θέση τους ότι πρέπει η Περιφέρεια Ηπείρου άµεσα να 
απευθύνει έγγραφη διαµαρτυρία και να διεκδικήσει τη χρηµατοδότηση, ώστε να 
συνεχίσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο και εάν τελικά δεν εξασφαλισθεί 
χρηµατοδότηση, για όλα τα έργα που αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, θα πρέπει 
να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόµενο να διαλυθούν οι συµβάσεις και να εξευρεθούν άλλοι 
πόροι για την εκτέλεσή τους. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/101/30-01-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλατείας τοπικού διαµερίσµατος Αγ. Κυριακής και διαµόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου», αναδόχου εταιρείας «Ελένη Γούλα & Σία Ο.Ε.», µέχρι την 31-01-
2013, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος αναφερόµενος στα 
προβλήµατα χρηµατοδότησης του έργου από το Πρόγραµµα ΠΙΝ∆ΟΣ, τοποθετήθηκε ως 
εξής: «…. η πολιτική των κυβερνώντων έχει οδηγήσει την Περιφέρεια σε ελεγχόµενη 
χρεοκοπία. Η πλειοψηφία στηρίζει αυτή την πολιτική. Εµείς δεν θέλουµε να είµαστε 
συνένοχοι». 

....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 
Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 τροποποίησης των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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. Την αριθµ. 29/883/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
ανάθεσης των νέων και των τροποποιηµένων δροµολογίων στους µεταφορείς (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ 
και ΙΧ), όπως αναλυτικά αναφέρεται σ’ αυτή, και για το χρονικό διάστηµα από 12-9-2011 έως 
31-12-2011, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που προέκυψαν από τη συγχώνευση-
κατάργηση σχολικών µονάδων, µε αποτέλεσµα την ανάγκη δηµιουργίας νέων δροµολογίων 
καθώς και την τροποποίηση δροµολογίων που εξυπηρετούσαν µαθητές που άλλαξαν 
σχολική µονάδα. 

8. Την αριθµ. 36/1036/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
τροποποίηση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας που εγκρίθηκαν µε την αριθµ. 
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29/883/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την ανάθεση νέων, στους 
µεταφορείς (ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ). 

9. Την αριθµ. 268/31-12-2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, βάσει της οποίας, οι 
συµβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη µεταφορά των µαθητών, παρατείνονται 
έως την 28η Φεβρουαρίου 2012. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 7154/171/23-
01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 7200/345/24-01-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία η Υπηρεσία, επικαλούµενη την ανάγκη τροποποίησης 
δροµολογίων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, εισηγείται την έγκριση των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών τα οποία έχουν προκύψει από 9/1/2012 (µετά από 
τροποποίηση προηγούµενων δροµολογίων), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/102/30-01-2012) 

Εγκρίνει, για την κάλυψη των αναγκών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της σχολικής 
περιόδου 2011-2012, την τροποποίηση των δροµολογίων που εγκρίθηκαν µε τις αριθµ. 
29/883/27-10-2011 και 36/1036/13-12-2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής και την 
ανάθεση των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών τα οποία έχουν προκύψει από 9/1/2012 (µετά 
από τροποποίηση προηγούµενων δροµολογίων), όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, µε 
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας) στον ειδικό φορέα 191/0821 για την Α/θµια Εκπαίδευση και 192/0821 για την 
Β/θµια Εκπαίδευση, ως εξής: 

1. Το αριθµ. 204 δροµολόγιο Ράχες Νίκα – Πηγαδούλια – Κάµπο Αετού – ∆ιαστ. Σίδερης 
(Β/θµια) που εκτελούσε ο Ζώης Χρήστος (Ι.Χ), κατόπιν παραιτήσεώς του, αλλάζει µεταφορέα 
και θα εκτελείται από τον Ζύλη Χρήστο (ΤΑΧΙ) µε την ίδια τιµή των 45,96 € από 9/1/2012. 

2. Το δροµολόγιο Φιλιάτες – Ειδ. Σχ. Ηγ/τσας (Α/θµια) που εκτελούσε ο Βρακάς Θεµιστοκλής 
(ΤΑΧΙ) αλλάζει µεταφορέα, λόγω µεταβίβασης του ΤΑΧΙ και θα εκτελείται από την Κοιν. 
«Γιόγιακα Κων/νου - Ζύλη Ηλία (ΤΑΧΙ)» µε την ίδια τιµή των 54,00 € από 18/1/2012. 

3. Το αριθµ. 166 αθλητικό δροµολόγιο Σύβοτα – Φασκοµηλιά – Ηγ/τσα (∆ευτ-Τετ-Παρ) πρωί 
που εκτελούσε ο Γόγολος Σπύρος (ΤΑΧΙ), κατόπιν παραιτήσεώς του, αλλάζει µεταφορέα και 
τιµή και θα εκτελείται από το Ζαφείρη ∆ηµήτριο (ΤΑΧΙ) µε την τιµή των 32,00€ 
{(εµφ.48Χ1,6Χ0,84)-10%} από 17/1/2012. 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 7823/191/25-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 7946/384/25-
01-2012 έγγραφο, στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναφέρεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/104/30-01-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
ήτοι:  
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1. ∆απάνη ποσού 2.500,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, προµήθεια περιφερειακών αναλωσίµων και 
εξαρτηµάτων (hardware) Η/Υ καθώς και ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (πολύµπριζα, 
κανάλια, σπιράλ κ.α.), για τις ανάγκες του Τµήµατος Πληροφορικής  της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 1329).   

2. ∆απάνη ποσού 196,80 € µε ΦΠΑ, που αφορά στην προµήθεια είκοσι (20) εκτυπωµένων 
µπλοκ (δέκα µπλοκ «∆ΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ» και δέκα µπλοκ «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»), για τις ανάγκες του Τµήµατος Εµπορίου 
και Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας  (072 ΚΑΕ 0843). 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα που 
διοργανώνει το Ε.Κ.∆.∆. στην Αθήνα, από 30-01-2012 έως 03-02-2012 µε τίτλο 
«Ποιοτικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα προς τον Πολίτη» 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε 
µε το αριθµ. Πρωτ 94/24-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  7918/382/25-01-
2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης Γεωργίου Μαργώνη  για τη συµµετοχή 
του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα που διοργανώνει το Ε.Κ.∆.∆ , στην Αθήνα, από 30-01-
2012 έως 03-02-2012 µε τίτλο «Ποιοτικές Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα προς τον 
Πολίτη» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

(απόφαση 3/105/30-01-2012) 
Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
Γεωργίου Μαργώνη, στην Αθήνα, από 30-01-2012 έως 03-02-2012 για τη συµµετοχή του στο 
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επιµορφωτικό πρόγραµµα που διοργανώνει το Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «Ποιοτικές Υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου Τοµέα προς τον Πολίτη» καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 189,00 για την 
κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας).  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 µετακίνησης του Ευάγγελου Κωνσταντινίδη υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, από 20 έως 24-02-2012 
για τη συµµετοχή του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. & Α, µε τίτλο «Υγιεινή 
και Ασφάλεια 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». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 610/26-01-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 8129/386/26-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης στην Αθήνα και της 
προκαλούµενης δαπάνης, του υπαλλήλου Ευάγγελου Κωνσταντινίδη, σε επιµορφωτικό 
πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. & Α., µε τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια τροφίµων», που θα 
διεξαχθεί από 20-01-2012 έως 24-02-2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/106/30-01-2012) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ευάγγελου Κωνσταντινίδη, στην Αθήνα, από 20 έως 24-02-2012 για τη 
συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. & Α., µε τίτλο «Υγιεινή και Ασφάλεια 
τροφίµων», και τη σχετική δαπάνη ποσού € 240,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής 
του, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού έτους 2012 
της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση 
Μηχανηµάτων – Οχηµάτων  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 
3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 

του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
8250/306/19-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8377/391/26-01-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης επισκευής Μηχανηµάτων και 
Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
συνηµµένο πίνακα, ενώ στην εισήγηση επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης 
και προϋπολογισµού δαπάνης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, µε την έναρξη της νέας διαχειριστικής περιόδου του 2012 και µε 
αφορµή το θέµα που συζητείται, επαναδιατύπωσαν το αίτηµά τους για το έτος 2011, να 
γίνει υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των 
Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους δαπάνης και παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/107/30-01-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος 
των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 1321 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 
2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 9915 ΟΧΗΜΑ ∆ιακόπτες παραθύρου οδηγού 140,00 € 

2 7369 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ Ακρολέπιδο αριστερό - ∆οχεία λαδιού 1.140,00 € 

3 113270 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ 
ΤΣΑΠΑ 

Ηλεκτροβαλβίδα (αντικατάσταση και 
ρύθµιση εκτός συνεργείου) - πείρος - 
Σωλήνας πιέσεως 

985,00 € 

4   
ΑΛΑΤΙΕΡΑ (ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΚΗΥ 9957) 

Τοποθέτηση αλατιέρας στο φορτηγό  380,00 € 

5 
9922 – 9923 – 
9924 – 3880 –  
9222  

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΤΕΟ 390,00 € 

6 9957 ΦΟΡΤΗΓΟ 
Κοµπρεσέρ αέρος (ανταλλακτικό - 
εργασία τοποθέτησης) 

2.000,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 5.035,00 

� 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, είτε για την αποκατάσταση 
ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για 
την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό από ανεπιθύµητη βλάστηση, απορρίµµατα, µπάζα 
κ.α. Επιπλέον, η στελέχωση της Υπηρεσίας µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει 
στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων 
και οχηµάτων της. Σηµείωσε 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 (αριθµ. 10/33/25-05-2011 
απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση της 
Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, 
αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων 
ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα 
∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη 
για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 

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

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
4. Κατέρης Ιωάννης, 
5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 µίσθωσης µεταφορικού µέσου ιδιωτικής χρήσης σύµφωνα µε την αριθµ. 
1732/67/05-01-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη 
µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, για την χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος της ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας.       

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων 
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
8361/307/26-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8470/395/27-01-2012 στον 
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φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη του 
σχετικού συµφωνητικού, του έργου της µεταφοράς µεγάλου φορτίου άλατος, για την 
χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας 
παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος της 
ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης και συγκεκριµένα όπως αναλυτικά φαίνεται στη συνηµµένη στην εισήγηση 
κατάσταση, σύµφωνα και µε τη σχετική αριθµ. 1732/67/05-01-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης Μ.Ε., 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω παγετού σε µεγάλο τµήµα του εθνικού 
οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε στον Μηχανικό Εξοπλισµό της, κατάλληλο όχηµα για τη 
µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, που ζητά το Τµήµα Τροχαίας Ηγουµενίτσας.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/108/30-01-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, 
µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, του έργου της µεταφοράς µεγάλου φορτίου άλατος, 
για την χειµερινή περίοδο 2011-2012 για την άµεση αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών 
εξαιτίας παγετού στο οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, κατόπιν αιτήµατος 
της ΕΛΑΣ -  Τµήµατος Τροχαίας Ηγουµενίτσας, σύµφωνα µε την αριθµ. 1732/67/05-01-2012 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε στον Μηχανικό Εξοπλισµό της, κατάλληλο όχηµα για τη 
µεταφορά µεγάλου φορτίου άλατος, που ζητά το Τµήµα Τροχαίας Ηγουµενίτσας: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Σοκόλης Παναγιώτης ΕΚΒ 4864 
Μεταφορά άλατος από 
Ιωάννινα στην Ηγουµενίτσα 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι είναι 
απαράδεκτο να µη διαθέτει η Υπηρεσία τη στοιχειώδη υποδοµή για τη µεταφορά αλατιού για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων του οδικού δικτύου από τον παγετό και για µια ακόµη 
φορά, κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της 
συνεργεία, στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα 
µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών 
που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για την άρση της 
επικινδυνότητας σ’ αυτό από ανεπιθύµητη βλάστηση, απορρίµµατα, µπάζα κ.α. 
......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 µίσθωσης µηχανήµατος ιδιωτικής χρήσης, σύµφωνα µε την αριθµ. 
8366/308/25-01-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη 
διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, από κατάπτωση στην περιοχή «Κόκκινο Λιθάρι».       

 

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 τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96. 

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

7. Την αριθµ. 6/22/09-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας για µίσθωση Ι.Χ. µηχανηµάτων 
έργου όταν οι καιρικές συνθήκες το επιβάλλουν.   

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
8380/309/26-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8594/398/27-01-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη των 
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σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στο 
επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας από κατάπτωση και συγκεκριµένα 
στο Κόκκινο Λιθάρι τα οποία εργάστηκαν από 25-01-2012, στον ιδιοκτήτη και χειριστή 
Μ.Ε. ιδιωτικής χρήσης και συγκεκριµένα όπως αναλυτικά φαίνεται στη συνηµµένη στην 
εισήγηση κατάσταση, σύµφωνα και µε τη σχετική αριθµ. 8366/308/25-01-2012 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης ιδιωτικής χρήσης 
Μ.Ε. και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο 
Μηχανικό Εξοπλισµό για τέτοιου είδους εργασίες (Περιστρεφόµενη τσάπα µε σφυρί, 
JCB), που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες. 

9. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, επεσήµαναν – όπως και στη σχετική αριθµ. 37/1127/23-12-2011 
απόφαση της Ο.Ε. – ότι, επειδή στην περιοχή του επαρχιακού δικτύου που σηµειώθηκε η 
κατάπτωση, υπάρχουν πολλοί µεγάλοι βράχοι, µε κίνδυνο να σηµειωθούν και άλλες 
καταπτώσεις, είναι άµεση ανάγκη, η Περιφέρεια, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Φιλιατών 
και µε τη συνδροµή των τεχνικών υπαλλήλων των αρµόδιων Υπηρεσιών, να προβούν σε 
επιτόπια εξέταση και µελέτη και να προτείνουν άµεσες παρεµβάσεις.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 3/109/30-01-2012) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, 
µε τη σύναψη του σχετικού συµφωνητικού, στον ιδιοκτήτη και χειριστή Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης, όπως αναφέρεται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 25-01-2012, για την 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
συγκεκριµένα για τη διάσπαση και αποµάκρυνση βράχου στην περιοχή Κόκκινο Λιθάρι που 
προήλθε από κατάπτωση, σύµφωνα µε την αριθµ. 8366/308/25-01-2012 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και δεδοµένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας δεν διέθετε τον απαραίτητο Μηχανικό Εξοπλισµό για τέτοιου είδους εργασίες 
(Περιστρεφόµενη τσάπα µε σφυρί, JCB), που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες:  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Κόντης Πέτρος ΜΕ 51167 
Κόκκινο Λιθάρι 

(Επαρχία Φιλιατών) 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε 
να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται 
στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, από πληµµύρες, καταπτώσεις κλπ, είτε 
για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό από άλλες αιτίες. 
......................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 

Έγκριση µετακίνησης των Αθανασίου Κωνσταντίνου και ∆ακούκη Ηλία του 
Σπυρίδωνος, υπαλλήλων του Τµήµατος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη από 13-02-2012 έως 17-02-2012, για τη συµµετοχή τους 
στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα «ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
JOOMLA» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
(ΕΚ∆∆Α) 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». 

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 8668/608/27-01-2012 και 8684/610/27-01-2012 
έγγραφα, συνηµµένα αντίστοιχα µε αρ. πρωτ. 8746/401/27-01-2012 8750/402/27-01-2012 
στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση µετακίνησης 
των Αθανασίου Κωνσταντίνου και Ηλία ∆ακούκη, υπαλλήλων του Τµήµατος Πληροφορικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό 
Σεµινάριο µε θέµα «ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA» που 
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), και θα 
διεξαχθεί στη  Θεσσαλονίκη από 13-02-2012 έως 17-02-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

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

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/110/30-01-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αθανασίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 13-02-2012 έως 17-02-2012 για τη 
συµµετοχή του στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα «ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ JOOMLA» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 190,00 για την κάλυψη 
των εξόδων µετακίνησης του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), ΚΑΕ 0711 και ΕΦ 072 και 

B. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Ηλία ∆ακούκη του Σπυρίδωνα, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Πληροφορικής της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, από 13-02-2012 έως 17-02-2012 για τη 
συµµετοχή του στο ανωτέρω  Επιµορφωτικό Σεµινάριο που διοργανώνει το ΕΚ∆∆Α, 
καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 130,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης 
του ανωτέρω υπαλλήλου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 
2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ΚΑΕ 0711 και ΕΦ 
072. 

.....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας, για την 
κατασκευή του έργου της  Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς 
ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», 
προϋπολογισµού  € 1.500.000,00  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». 

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

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

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

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

6. Την αριθ. 184187/09-12-2010 απόφαση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. περί ένταξης της Πράξης 
«Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου» 
στην οποία περιλαµβάνεται και  το υποέργο: «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 
1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη». 

7. Την αρ. 1107/03-06-2011 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη του έργου 
του θέµατος. 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



8. Την από 01-07-2011 µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και 
∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

9. Την εισήγηση της ∆ ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9029/953/30-01-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9162/415/30-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 1107/03-06-2011 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων 
Έργων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η µελέτη 
του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης και Προκήρυξης Ε.Ε, 
προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Περιφέρειας Ηπείρου, 
βάσει και της συνηµµένης στην εισήγηση, αρ. πρωτ. οικ. 115608/25-01-2012 απόφασης 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε την οποία διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για τα 
σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία µε την οποία θα προκυρυχθεί το 
έργο του θέµατος.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/112/30-01-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τίτλο «Βελτίωση οδού πρόσβασης προς ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) 
Περιφέρειας Ηπείρου», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 µε κωδικό ΟΠΣ 304427 
και προϋπολογισµό  € 1.500.000,00  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τους όρους όπως 
αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 9029/953/30-01-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 1107/03-06-
2011 απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων Έργων Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας, και βάσει της µε αρ. πρωτ. οικ. 115608/25-01-2012 απόφασης της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α., µε την οποία διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των 
τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία µε την οποία θα προκυρυχθεί το έργο του 
θέµατος. 

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

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 δαπάνης ποσού € 600,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής στο όνοµα του Γεωργίου Σκιαδά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων από το Κ.Τ.Ε.Ο. 
Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
9068/318/30-01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9165/30-01-2012 στον φάκελο 
2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 600 €, 
για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής που αφορά στον έλεγχο 
οχηµάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας. Το ένταλµα θα εκδοθεί στο 
όνοµα του Γεωργίου Σκιαδά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας και θα έχει απόδοση την 31-03-2012. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0899 της Π.Ε. Θεσπρωτίας 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/113/30-01-2012) 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 600,00 για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, 
που αφορά στον έλεγχο οχηµάτων Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας, σε βάρος 
των πιστώσεων του Φορέα 072, Κ.Α.Ε. 0899 του προϋπολογισµού έτους 2012 της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), στο όνοµα του Γεωργίου Σκιαδά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε απόδοση την 31-
03-2012. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 3/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 8397/394/26-01-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 3ο 

Έγκριση του από Πρακτικού ΙΙ/26-01-2012 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε 
τίτλο «Προµήθεια  Χαρτικών, γραφικών, µελανών  εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών 
και µελανών FAX» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012 και κατακύρωση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 34/995/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία Α) 
εγκρίθηκε η διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε 
τίτλο «Προµήθεια Χαρτικών, γραφικών, µελανών  εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών και 
µελανών FAX» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012 συνολικού 
προϋπολογισµού € 42.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 (Λειτουργικά) και Β) καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισµού µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το 
αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 84463/3205/21-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας.   

ΑΔΑ: ΒΟΖΞ7Λ9-9ΡΗ



7. Την αριθµ. 37/1161/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε το από 19-12-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικών 
προσφορών) της Επιτροπής ∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο, στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού, ήτοι στο 
άνοιγµα και έλεγχο των οικονοµικών προσφορών, γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των 
διαγωνιζοµένων «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  και ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ, µε βάση 
τους όρους της διακήρυξης, τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις τεχνικές προσφορές, ενώ 
αποκλείονται οι προσφορές των διαγωνιζοµένων "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» και 
ΣΟΛΟΜΩΝΙ∆ΟΥ ΑΚΡΙΒΗ. 

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 9151/217/30-
01-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 8891/404/30-01-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένα το Πρακτικό ΙΙ/26-01-2012 της 
Επιτροπής διεξαγωγής του εν θέµατι διαγωνισµού, ο οποίος διενεργήθηκε την 19-12-2011, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 88978/3391/5-12-2011διακήρυξη και εισηγείται την έγκρισή του. 

Επιπλέον η Υπηρεσία εισηγείται, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής του 
διαγωνισµού, όπως αναφέρεται κατωτέρω, την επανάληψη του διαγωνισµού για την 
ενότητα «Μελάνες εκτυπωτών» µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και την 
κατάρτιση των όρων αυτής, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση σχέδιο, καθώς και 
την έγκριση της δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης. 

Στο ως άνω Πρακτικό ΙΙ/26-01-2012 αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«Στη Πρέβεζα σήµερα στις 26-1-2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10 π.µ., οι παρακάτω 
αναγραφόµενοι: 1) Καλόγηρος Απόστολος, 2) Χριστοδούλου Φωτεινή και  3) Γεωργίου 
Χαρίλαος,  αποτελούντες την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, αξιολόγησης των 
προσφορών και εισήγησης για την ανάθεσή του, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 
2/17/27-1-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνήλθαµε σε συνεδρίαση στα γραφεία της ∆/νσης ∆/κού-Οικ/κού και έχοντας υπόψη την 
αριθµ. 37/1161/23/12/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίνεται το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του 
διαγωνισµού, προβήκαµε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και καταγράψαµε 
αυτές ως κατωτέρω: 

1. Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
Η προσφορά της εν λόγω εταιρείας, η οποία αφορά τα είδη: 
Α)  Σύνθεση Α: «Γραφικά - Χαρτικά»:  Ποσό προσφοράς µε ΦΠΑ : 18.933,34 € 
Β) Σύνθεση Β :«Μελάνες Εκτυπωτών»:  Ποσό προσφοράς µε ΦΠΑ   : 21.717,08 € 
Γ) Σύνθεση Γ: «Μελάνες Φωτοτυπικών»:  Ποσό προσφοράς µε ΦΠΑ : 1.878,51 €  
 ∆) Σύνθεση ∆ :«Μελάνες FAX»:  Ποσό προσφοράς µε ΦΠΑ : 1.582,64 €  

 2. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
Η προσφορά της εν λόγω εταιρείας, η οποία αφορά τα είδη: 
Α)  Σύνθεση Α :«Γραφικά - Χαρτικά»:  Ποσό προσφοράς µε ΦΠΑ : 17.616,61 € 
Β) Σύνθεση Γ: «Μελάνες Φωτοτυπικών»:  Ποσό  προσφοράς µε ΦΠΑ : 1.898,02 € 
 Γ) Σύνθεση ∆: «Μελάνες FAX»:  Ποσό προσφοράς µε ΦΠΑ : 1.656,76 € 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω αναγραφόµενες οικονοµικές προσφορές,  το 
παράρτηµα Α της διακήρυξης  στο οποίο αναφέρονται οι προϋπολογισµοί ανά σύνθεση και 
το άρθρο 6 του παραρτήµατος Β της διακήρυξης  στο οποίο αναφέρεται ότι οι προσφορές 
µπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό µέχρι ποσοστού 10% απορρίπτει την 
προσφορά της εταιρείας Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την σύνθεση Β :«Μελάνες 
Εκτυπωτών» διότι η προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό και προτείνει την 
κατακύρωση , κατά ενότητα , στους κατωτέρω: 

Σύνθεση Α «Γραφικά - Χαρτικά»,   

Στην εταιρεία  ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ , µε συνολικό ποσό προσφοράς:  17.616,61 €  

Σύνθεση Β «Μελάνες Εκτυπωτών»,   
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Η επιτροπή προτείνει σύµφωνα µε το άρθρο 21  «Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού»  
του Π.∆ 118/07 την επανάληψη του διαγωνισµού για την συγκεκριµένη ενότητα µε 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης  

Σύνθεση Γ «Μελάνες Φωτοτυπικών»,   

Στην εταιρεία Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..   µε συνολικό ποσό προσφοράς:  1.878,51 € 

 Σύνθεση ∆ «Μελάνες FAX»,   

Στην εταιρεία Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. , µε συνολικό ποσό προσφοράς:  1.582,64 €   

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ 

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε εις τριπλούν, υπογράφεται από  τα µέλη της επιτροπής και 
υποβάλλεται στη ∆/νση ∆/κού-Οικ/κού  για τις περαιτέρω ενέργειες.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 3/114/30-01-2012) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ/26-01-2012 (έλεγχος οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια  
Χαρτικών, γραφικών, µελανών  εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών και µελανών FAX» 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012, σύµφωνα µε το οποίο, όπως αναλυτικά σ’ 
αυτό αναφέρεται (ανωτέρω υπό στ. 8), η Επιτροπή του διαγωνισµού προέβη στο άνοιγµα και 
έλεγχο των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  και 
ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ που έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε την αριθµ. 
37/1161/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπόψη το 
παράρτηµα Α της διακήρυξης  στο οποίο αναφέρονται οι προϋπολογισµοί ανά σύνθεση και το 
άρθρο 6 του παραρτήµατος Β της διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται ότι οι προσφορές 
µπορούν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισµό µέχρι ποσοστού 10% απέρριψε την προσφορά 
της εταιρείας «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την σύνθεση Β: «Μελάνες Εκτυπωτών» διότι η 
προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό και εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού, 
κατά ενότητα, στους κατωτέρω µειοδότες: 

Σύνθεση Α «Γραφικά - Χαρτικά», στον ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΛΕΩΝΙ∆Α, µε συνολικό ποσό 
προσφοράς:  17.616,61 € µε ΦΠΑ 

Σύνθεση Γ «Μελάνες Φωτοτυπικών», στην εταιρεία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε συνολικό 
ποσό προσφοράς: 1.878,51 € µε ΦΠΑ 

Σύνθεση ∆ «Μελάνες FAX»,  στην εταιρεία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε συνολικό ποσό 
προσφοράς:1.582,64 € µε ΦΠΑ 

Για τη Σύνθεση Β: «Μελάνες Εκτυπωτών», η Επιτροπή του διαγωνισµού εισηγείται, σύµφωνα 
µε το άρθρο 21  «Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού»  του Π.∆ 118/07 την επανάληψη του 
διαγωνισµού για την συγκεκριµένη ενότητα µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε 
τίτλο «Προµήθεια  Χαρτικών, γραφικών, µελανών εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών και 
µελανών FAX» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012, και για τις Συνθέσεις Α, Γ και ∆, 
σύµφωνα µε το ανωτέρω, Πρακτικό ΙΙ/26-01-2012 της Επιτροπής ∆ιενέργειάς του, στους 
κάτωθι µειοδότες, οι οποίοι προσκόµισαν τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά 
συµµετοχής, πληρούν τους όρους αυτής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, η δε οικονοµική 
τους προσφορά είναι η συµφερότερη, ως εξής: 

1. Για τη Σύνθεση Α «Γραφικά - Χαρτικά», στον ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ΛΕΩΝΙ∆Α, µε συνολικό 
ποσό προσφοράς:17.616,61 € µε ΦΠΑ 
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2. Για τη Σύνθεση Γ «Μελάνες Φωτοτυπικών», στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» µε συνολικό ποσό προσφοράς:1.878,51 € µε ΦΠΑ και  

3. Για τη Σύνθεση ∆ «Μελάνες FAX»,  στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ν. ΠΡΟΚΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», µε συνολικό ποσό προσφοράς:1.582,64 € µε ΦΠΑ. 

Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για την προµήθεια γραφικών, 
χαρτικών, µελανών φωτοτυπικών και µελανών FAX Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 
2012, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 
(Λειτουργικά). 

Γ. Επανάληψη του διαγωνισµού για τη Σύνθεση Β: «Μελάνες Εκτυπωτών» 

− Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
µελανών εκτυπωτών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας έτους 2012, µε τροποποίηση των όρων της διακήρυξής του, σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 του Π.∆ 118/07, επειδή σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό ΙΙ/26-01-2012 της 
Επιτροπής του διενεργηθέντος την 19-12-2011 διαγωνισµού, δεν προέκυψε µειοδότης για 
τη Σύνθεση Β: «Μελάνες Εκτυπωτών». 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
για την προµήθεια µε τίτλο «Μελάνες Εκτυπωτών» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
έτους 2012, προϋπολογισµού € 21.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 (Λειτουργικά), µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 
9151/217/30-01-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της ανακοίνωσης 
διενέργειας του διαγωνισµού, σε µια τοπική εφηµερίδα, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας) (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841). 

....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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