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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30/11-11-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου 
του έτους 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09.30, 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. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. 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. 
80880/3019/09-11-2011 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).    

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι 
της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» και µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και 
Κασσής Μιχαήλ, ζήτησαν τα συµπεριληφθεί στα πρακτικά η εξής τοποθέτησή τους: 

«Σύµφωνα µε το άρθρο 268 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) “ Η οικονοµική 
επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών της οικείας περιφέρειας, 
υποβάλλει στο περιφερειακό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού κατά το προηγούµενο τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις 
της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται µέσα σε είκοσι (20) το αργότερο ηµέρες από τη λήξη κάθε 
τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας. Τα στοιχεία που πρέπει να 
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περιλαµβάνονται στην έκθεση προβλέπονται στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 11 του άρθρου 24 
του ν.2218/1994”. Μέχρι σήµερα και για όλο το έτος 2011 – τουλάχιστον για το διάστηµα µετά την 
ψήφιση του προϋπολογισµού του 2011 – δεν έχει γίνει τίποτε από τα οριζόµενα στο προαναφερθέν 
άρθρο, µε ευθύνη της ∆ιοικούσας την Περιφέρεια Αρχής, παρότι από πλευράς µας το θέµα τέθηκε 
πολλές φορές και στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Θεωρούµε απαραίτητο να καταγγείλουµε το 
γεγονός και µε το δεδοµένο ότι ούτε ο προϋπολογισµός του έτους 2012, που έπρεπε να κατατεθεί 
µέχρι την 30-09-2011, δεν έχει έρθει ακόµη προς συζήτηση». 

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 27-10-2011 συνεδριάσεως.  

1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή φράγµατος (σαρζανέτ) στον ποταµό Λούρο)», αναδόχου Αναστασίου 
Τάσιου, µέχρι την 24-12-2011. 

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ιερών Ναών των ∆.∆. Μόλιστας και Μοναστηρίου ∆ήµου 
Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-12-2011. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-06-2012. 

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Θεοδώρου Κώστα Ε∆Ε, µέχρι την 
30-12-2011. 

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη Ε∆Ε , 
µέχρι την 30-12-2011. 

6. Έγκριση συµµετοχής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων, στις 
συµβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν για την προµήθεια υγρών καυσίµων, για τα Ν.Π.∆.∆. 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2012. 

7. Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Κόνιτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, για το έτος 2012, µε δικές του διαδικασίες. 

8. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού 
των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και 
του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος και συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ασφαλιστική κάλυψη των 
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2012 και συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού. 

10. Έγκριση µίσθωσης δύο (2) ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της 
αλληλογραφίας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και του Περιφερειακού 
Ταµείου Ανάπτυξης Ηπείρου. 

11. Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού για τις ανάγκες εξοπλισµού και 
υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.  

12. Έγκριση µετακίνησης του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή του στο ετήσιο 
επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 Νοεµβρίου στην Αθήνα και 
έγκριση των σχετικών δαπανών.  

13. Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων Κων/νου Ζευγολά και Λαµπρινής Σταµούλη, υπαλλήλων 
του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή τους στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τροφίµων, το οποίο θα 
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πραγµατοποιηθεί από 11 έως 13 Νοεµβρίου στη Θεσσαλονίκη και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

14. Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προκειµένου να 
καταθέσει αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο για τον προσδιορισµό δικάσιµου καθορισµού 
των τιµών µονάδας και για τις λοιπές ενέργειες για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου 
«Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέµατος Ρετσιανών». 

15. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών 
του έργου «Έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, 
Κοµποτίου και Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., 
µέχρι την 30-11-2011. 

16. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο «Συνέχιση 
βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ 
φάση)», προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η ορισθείσα για την 18-10-2011 
δηµοπρασία του, δεν διεξήχθη λόγω απεργίας των Μηχανικών – µελών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού. 

17. Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 25-10-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αναχωµάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των 
λιµνοθαλασσών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ. 

18. Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η από 01-11-2011 δηµοπρασία του 
απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

19. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της Γιορτής του Τσίπουρου στην 
Κρυοπηγή και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

20. Έγκριση πληρωµής δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών, για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας 
πρώην υπαλλήλου της Νοµαρχίας Πρέβεζας. 

21. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή διωρύγων αρδευτικού 
έργου ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης», αναδόχου Χρήστου Ράπτη.  

22. Έγκριση µετακίνησης και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, και της Παναγιώτας Μώκου, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του 
ενδέκατου θεµατικού σεµιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα 
πραγµατοποιηθεί στο ΤΑΛΙΝ  της Εσθονίας, από 27-11-2011 έως 02-12-2011. 

23. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

24. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και 
συγκρότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε.  Θεσπρωτίας) 
για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 
2007-2013. 

25. Έγκριση µετακίνησης του Αποστόλου Τσίτσικα, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης 
Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο ετήσιο 
επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών 
Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 Νοεµβρίου και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

26. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια αλατιού λευκού (πλυµένου) οδικών δικτύων, για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό στο εθνικό και επαρχιακό 
οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, κατά τη χειµερινή περίοδο 2011-2012 και 
συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής. 

27. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης, σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – 
Επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφερειακής 



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 4 - 

Ενότητας Ιωαννίνων, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών 
πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών». 

28. Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή τουριστική έκθεση 
PHILOXENIA, που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 18 έως 20-11-2011. 

29. Έγκριση του αριθµ. 2/09-11-2011 Πρακτικού (έλεγχος των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών 
των προσωρινών µειοδοτών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. 
Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012 και κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

30. Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο ∆ωδώνης Ιωαννίνων, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, για το έτος 2012, µε δικές του διαδικασίες. 

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Αγία 
Παρασκευή (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, µέχρι την 30-12-
2011. 

32. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου ∆ήµου Τζουµέρκων Ν. 
Ιωαννίνων», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά. 

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

34. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων. 

35. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων. 

36. Έγκριση µετακίνησης του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού & 
Ποιοτικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην 
Αθήνα την 15-11-2011, για τη συµµετοχή του σε σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε θέµα «Έλεγχος εισαγωγών», και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

37. Έγκριση µετακίνησης του Ευάγγελου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Αλιείας της 
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. & Α., µε τίτλο «∆ιαχείριση 
Υδατικών πόρων», που θα διεξαχθεί από 5-12-2011 έως 9-12-2011 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

38. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προστασία πρανών όχθης χειµάρρων Άννινου και Κοµποτέϊκου στην περιοχή Αλή – Αγάς 
Κοµποτίου», προϋπολογισµού € 85.000,00 µε ΦΠΑ. 

39. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου στη Θεσσαλονίκη, 
προκειµένου να παρευρεθεί στη διεθνή τουριστική έκθεση PHILOXENIA, από 18 έως 20-11-
2011. 

 
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 των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», προϋπολογισµού € 
120.000,00 µε ΦΠΑ. 

2. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», προϋπολογισµού € 1.950.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007–2013». 
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3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (µειωτικού) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση αναχώµατος ποταµού Λούρου στη θέση «ΘΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 
αναδόχου Ευάγγελου Χουλιάρα Ε∆Ε. 

4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (µειωτικού) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προστασία πρανών και ενίσχυση αναχωµάτων χειµάρρων Άννινου, Κοµποτέϊκου και 
Βωβού», αναδόχου Αρχοντίας Χατζέλλη Ε∆Ε. 

5. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για την 
προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για την κάλυψη υπηρεσιακών  αναγκών  
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

6. Έγκριση του από 08-11-2011 Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ασφαλιστική 
κάλυψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για  
το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 µέχρι 20-11-2012. 

7. Έγκριση µετακίνησης της Βασιλικής Συγκούνα, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας 
Ηπείρου στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και 
Αγωγής Υγείας, που θα διεξαχθεί στις 14 και 15-11-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

8. Έγκριση µετακίνησης της Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της Περιφέρειας Ηπείρου, για 
τη συµµετοχή της στην δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου «A sustainable development 
model for Green Mountain Areas -  Green Mountain», που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “South East Europe” η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στο Kőszeg της Ουγγαρίας από 21 έως 25-11-2011. 

9. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 
150.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο 
Κορωνησίας», προϋπολογισµού € 1.950.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007–2013». 

11. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια συρίγγων, για τη διενέργεια εµβολιασµού σε µαθητές της 
Α’ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων της Άρτας, από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας. 

 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 27-10-2011 
συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 6 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή φράγµατος (σαρζανέτ) στον ποταµό Λούρο)», αναδόχου 
Αναστασίου Τάσιου, µέχρι την 24-12-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 74761/7598/26-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77331/2877/27-10-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 17-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, και εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσµίας µέχρι την 24-12-2011  
καθώς το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό πάνω από 95% και αποµένει να 
ολοκληρωθούν ο ποσοτικός έλεγχος και οι τυπικές διαδικασίες σύνταξη – έγκριση 
τακτοποιητικού  Α.Π.Ε. κλπ. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα πλειοψηφία  
(απόφαση 30/895/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή φράγµατος (σαρζανέτ) στον ποταµό Λούρο)», αναδόχου Αναστασίου 
Τάσιου, µέχρι την 24-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ιερών Ναών των ∆.∆. Μόλιστας και 
Μοναστηρίου ∆ήµου Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», 
µέχρι την 30-12-2011.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 77007/7945/27-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77820/2886/31-10-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 26-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου, λόγω 
του ότι αποµένει τµήµα εργασιών στο Ναό του Μοναστηρίου,  αλλά και σύνταξη 
Ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το κλείσιµο των επιµετρήσεων και της εργολαβίας. 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης 
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προθεσµίας, εκτιµώντας ότι έως 30-12-2011 θα περαιωθεί το έργο, το οποίο το οποίο έχει 
κατασκευασθεί σε ποσοστό 85%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/896/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή στέγης Ιερών Ναών των ∆.∆. Μόλιστας και Μοναστηρίου ∆ήµου 
Κόνιτσας», αναδόχου εταιρείας «Π. Χαλούλος – Β. Βαγενά Ο.Ε.», µέχρι την 30-12-2011, µε 
δικαίωµα αναθεώρησης.    

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, , όπως και 
στη σχετική αριθµ. 21/556/26-07-2011 απόφαση της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι ο βασικός 
λόγος για το αίτηµα χορήγησης παράτασης προθεσµίας, είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης, 
που οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην κακή πολιτική που εφάρµοσε ο πρώην Νοµάρχης 
Ιωαννίνων και νυν Περιφερειάρχης, στις δηµοπρατήσεις των έργων, όταν χωρίς να 
υπάρχουν οι σχετικές δεσµεύσεις πιστώσεων, δηµοπρατούσε πλήθος έργων και µάλιστα 
προεκλογικά. 

� Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, όπως και στη 
σχετική αριθµ. 21/556/26-07-2011 απόφαση της Ο.Ε., µε την οποία είχε χορηγηθεί η 
προηγούµενη παράταση, δεδοµένου ότι για την κατασκευή του έργου του θέµατος 
διαφωνεί κατ’ ουσία, διερωτώµενος εάν η εκτέλεση έργων επισκευής ναών ήταν 
αρµοδιότητα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και κατ΄ επέκταση πλέον της Περιφέρειας. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου 
Ιωάννη Βλάχα Ε∆Ε, µέχρι την 30-06-2012. 

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 Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 77356/7998/31-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 78808/2923/02-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 27-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή η πρόοδος 
των εργασιών καθυστέρησε λόγω των δυσµενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις και 
χαµηλές θερµοκρασίες) που επικράτησαν στην περιοχή, ενώ απαιτήθηκε χρόνος για την 
εξασφάλιση των απαιτούµενων περιβαλλοντικών εγκρίσεων, καθώς και των ανάλογων 
από το ∆ασαρχείο για την έκτακτη κάρπωση κλπ και από την 8η Μεραρχία για το 
ενδεχόµενο ύπαρξης πολεµικού υλικού, ενώ επίσης ενεπλάκη και η Κτηµατική Υπηρεσία 
του ∆ηµοσίου για τη λήψη υλικών οδοστρωσίας από τον Σαραντάπορο. Σύµφωνα µε τα 
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ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας για το έργο, το 
οποίο το οποίο έχει κατασκευασθεί σε ποσοστό 50%. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/897/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Αµάραντος (Α΄ Φάση)», αναδόχου Ιωάννη Βλάχα 
Ε∆Ε, µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την 
επιµήκυνση του χρόνου περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι µε τη 
σχετική αριθµ. 17/457/30-06-2011 απόφαση της Ο.Ε., είχε χορηγηθεί προηγούµενη 
παράταση, και σηµειώνει ότι µέχρι τώρα έπρεπε να είχαν υπερσκελισθεί τα εµπόδια που 
επικαλείται η Υπηρεσία για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών. 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Θεοδώρου Κώστα Ε∆Ε, 
µέχρι την 30-12-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 75978/7789/04-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80287/2977/08-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 24-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, επειδή οι δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες, συνεχείς βροχοπτώσεις, που επικράτησαν κατά το προηγούµενο 
χρονικό διάστηµα στην εν λόγω περιοχή δεν επέτρεψαν την κατασκευή ασφαλτικών 
εργασιών. Ιδιαιτέρως όµως επειδή παρ΄ ότι  µετά την πρόκληση ζηµιών και την σύνταξη 
Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία το οποίο εγκρίθηκε µε την αριθµ. 
45/787/30-12-2010 απόφ. της Ν.Ε. Ιωαννίνων, η συµπληρωµατική σύµβαση παρεπόµενη 
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της κύριας υπεγράφη στις 08-08-2011 προκειµένου το έργο να ολοκληρωθεί. Σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας για το έργο. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/898/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση 41ης επαρχιακής οδού», αναδόχου Θεοδώρου Κώστα Ε∆Ε, µέχρι την 
30-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την επιµήκυνση του 
χρόνου περαίωσης του έργου.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της  
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας 
Ζητούνη Ε∆Ε , µέχρι την 30-12-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 77740/8040/31-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80579/2983/08-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την από 31-10-2011 αίτησή του ο 
ανάδοχος ζητά παράταση της προθεσµίας µέχρι 31-12-2011, για τους λόγους που 
αναφέρει στη αίτησή του, ενώ οι υπολειπόµενες εργασίες είναι 60% του συνόλου των 
εργασιών. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης 
προθεσµίας του έργου του θέµατος µε αναθεώρηση µέχρι 30-12-2011 για τους λόγους της 
αίτησης. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/899/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συµπληρωµατικά έργα µέσω Ρού Καλαµά» αναδόχου Ευαγγελίας Ζητούνη Ε∆Ε , 
µέχρι την 30-12-2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 συµµετοχής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων, 
στις συµβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων, για τα Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2012.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Π.Ε. Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76547/5525/25-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 76660/2865/25-10-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το αριθµ. πρωτ. 709/25-10-2011 σχετικό έγγραφο της 
Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων και εισηγείται όπως 
συµπεριληφθεί το παραπάνω ίδρυµα στις συµβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν για 
την προµήθεια υγρών καυσίµων, για τα Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων, για το έτος 2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/900/11-11-2011) 

Εγκρίνει, όπως συµπεριληφθεί η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµίας Βελλάς Ιωαννίνων, στις 
συµβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν για την προµήθεια υγρών καυσίµων, για τα 
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Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2012, βάσει του αριθµ. πρωτ. 709/25-10-2011 
σχετικού εγγράφου του Ιδρύµατος. 
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο Κόνιτσας Ιωαννίνων, για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών, για το έτος 2012, µε δικές του διαδικασίες. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 
77668/5621/31-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77953/2901/31-10-2011 στον 
φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται να δοθεί εξουσιοδότηση στον 
∆ήµο Κόνιτσας Ιωαννίνων και στα ΝΠ∆∆ αυτού, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, για το έτος 2012, µε δικές του διαδικασίες, βάσει του συνηµµένου 
στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 12675/24-10-2011 εγγράφου του ∆ήµου Κόνιτσας, καθώς 
και το από 30-12-2010 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµήθειας 
τροφίµων – πετρελαιοειδών, µε το οποίο γνωµοδοτεί για την παροχή εξουσιοδότησης για 
την ανάδειξη από τους ίδιους τους ΟΤΑ και τα Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
προµηθευτή – χορηγητή τροφίµων – πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου, εφόσον καταθέσουν σχετικά αιτήµατα και επικαλούνται τέτοια 
δυνατότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/901/11-11-2011) 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµο Κόνιτσας Ιωαννίνων και τα ΝΠ∆∆ αυτού, κατόπιν του µε αριθµ. 
πρωτ. 12675/24-10-2011 εγγράφου αιτήµατός του, για την προµήθεια µε δικές του 
διαδικασίες, καυσίµων (κίνησης και θέρµανσης)  για την κάλυψη των αναγκών του για το 
έτος 2012.  
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 
Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του 
καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος και 
συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης 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. 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. 29/848/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε τη διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού ύστερα από συντετµηµένη 
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της 
διακήρυξης, βάσει του άρθρου 10 του Π.∆.118/2007, λόγω του επείγοντος, µε µέριµνα 
του Τµήµατος Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος. 
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8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 77925/5647/31-
10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 77954/2902/31-10-2011 στον φάκελο 
11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει σχέδιο της διακήρυξης ανοικτού 
διαγωνισµού, ανάδειξης αναδόχου, για την καθαριότητα των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2012 και 
εισηγείται την έγκριση των όρων της, καθώς και την έγκριση δαπάνης ποσού 300,00 €, 
για την κάλυψη των εξόδων δηµοσίευσης της περίληψης του εν λόγου διαγωνισµού, 
όπως απαιτείται στους τακτικούς διαγωνισµούς. Επιπλέον, εισηγείται τη συγκρότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, από τους προτεινόµενους 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου και εκπροσώπους φορέων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/902/11-11-2011) 

Α.  Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία, του καθαρισµού των κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες 
της Περιφέρειας Ηπείρου (έδρα) και του Υπουργείου Παιδείας τοπικού ενδιαφέροντος, µε 
τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 77925/5647/31-10-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας.  

Ο ως άνω διαγωνισµός, συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης € 93.000,00 µε ΦΠΑ, θα 
διεξαχθεί µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (κριτήριο για την κατακύρωση 
του διαγωνισµού αποτελεί το συνολικό κατ’ αποκοπή µηνιαίο τίµηµα, ανεξαρτήτως 
διάρκειας της σύµβασης) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως άνω ανοιχτού 
διαγωνισµού έργο της οποίας θα είναι η διεξαγωγή του διαγωνισµού, η αξιολόγηση των 
προσφορών και η αντιµετώπιση κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης, και ορίζει τα µέλη αυτής, 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Ηπείρου και εκπροσώπους φορέων, µε τους νόµιµους 
αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. Γκατζές ∆ηµήτριος, ως Πρόεδρος, προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοίκησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού, µε βαθµό Α’, µε αναπληρώτριά 
του τη Γεωργάκη Βασιλική, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού - 
Λογιστικού, µε βαθµό Β’, 

2. ∆όνου Αµαλία, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, του 
κλάδου Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε βαθµό Β΄, µε αναπληρώτριά της την 
Τζανίδη Βιολέττα, υπάλληλος της ίδιας ∆/νσης, του κλάδου Π.Ε. Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, µε βαθµό Β΄, 

3. Μπαλτά Σταυρούλα, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριµνας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του κλάδου Τ.Ε. ∆ηµόσιας Υγιεινής 
και Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, µε αναπληρώτριά της τη ∆ιαµάντη Βαγιούλα, 
υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης και κλάδου, 

4. Ντάγιου Λαµπρινή, προϊσταµένη του Τµήµατος Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού της 
∆/νσης Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά της την Πορφύρη Ελένη, υπάλληλο της ίδιας 
∆/νσης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ηπείρου και 

5. Νταλή Ελένη, µε αναπληρωτή της το Ντάφλο Ευάγγελο, ως εκπρόσωπος του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων.  

Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής θα εκτελεί ο Τσεπέλης Ιωάννης, υπάλληλος της 
∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου. 



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 22 - 

Γ.  Εγκρίνει τη δαπάνη € 300,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2010 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), για τη δηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες 
οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και τρεις τοπικές (δύο ηµερήσιες και µία 
εβδοµαδιαία), της περίληψης της διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και 
στη σχετική αριθµ. 29/848/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σηµειώνοντας ότι εάν η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει λίγο προσωπικό στον τοµέα της 
καθαριότητας – θέµα που όφειλε να είχε αντιµετωπίσει τόσα χρόνια – προτείνουν το 
πρόβληµα να αντιµετωπισθεί µε προγραµµατισµένη πρόσληψη προσωπικού και όχι µε 
ανάθεση του έργου της καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική αριθµ. 
29/848/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος εισηγήθηκε να 
οργανωθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου Υπηρεσία Καθαριότητας, µε πρόσληψη 
προσωπικού µε µόνιµη σχέση εργασίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ασφαλιστική 
κάλυψη των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2012 και συγκρότηση της Επιτροπής 
αξιολόγησης 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 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 80013/5821/07-
11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80288/2978/08-11-2011 στον φάκελο 
11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 
έτος 2012, προϋπολογισµού 37.000,00 € καθώς και την έγκριση δαπάνης ποσού 50,00 
€, για τη δηµοσίευση, σε µια τοπική εφηµερίδα, της Ανακοίνωσης διενέργειας του 
διαγωνισµού. Επιπλέον, εισηγείται τη συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, από τους προτεινόµενους υπαλλήλους της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 24 - 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/903/11-11-2011) 

Α.  Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, µε µέριµνα του Τµήµατος 
Προµηθειών ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την ασφαλιστική κάλυψη 
για το έτος 2012, των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και των αυτοκινήτων και οχηµάτων των 
Υπηρεσιών ∆.Υ.Σ.Α – ∆.Ε.Κ.Ε. που µεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου, στα 
πλαίσια της διοικητικής µεταρρύθµισης του Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης),  
προϋπολογισµού € 37.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 073 ΚΑΕ 0899 του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Ιωαννίνων). 

Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ως άνω πρόχειρου 
διαγωνισµού έργο της οποίας θα είναι η διεξαγωγή του διαγωνισµού, η αξιολόγηση των 
προσφορών και η αντιµετώπιση κάθε θέµατος που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, και ορίζει τα µέλη αυτής, υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε τους νόµιµους 
αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. Κούρτη Ελισάβετ, ως Πρόεδρο, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε αναπληρωτή της τον 
Κιτσαρά Γεώργιο, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού - 
Λογιστικού. 

2. Μπλέτσας ∆ηµήτριος, υπάλληλος της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε 
αναπληρωτή του τον Ντεκουµέ Λεωνίδα, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, του κλάδου ∆.Ε. 
Τεχνικών Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής. 

3. Τενόπουλος Θεοφάνης, υπάλληλος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε αναπληρώτριά 
του την Τούλη Αναστασία, υπάλληλο της ίδιας ∆/νσης, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικών – 
Γραµµατέων. 

Γ.  Εγκρίνει τη δαπάνη € 50,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2010 (Ε.Φ. 072, Κ.Α.Ε. 0841), σε µια τοπική εφηµερίδα, της 
Ανακοίνωσης διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 µίσθωσης δύο (2) ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, 
της αλληλογραφίας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Ηπείρου. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Κεντρικής Γραµµατείας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 74551/5403/03-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79430/2931/04-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µίσθωσης δύο (2) ταχυδροµικών 
θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Ηπείρου, 
δαπάνης 66,16 ευρώ για το χρονικό διάστηµα από 1-7-2011 έως 31-12-2011 σύµφωνα 
µε το αριθ. 721/29-9-2011 έγγραφο των ΕΛΤΑ το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/904/11-11-2011) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 66,16 σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072, ΚΑΕ 0819 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), για τη µίσθωση δύο (2) 
ταχυδροµικών θυρίδων, για την παραλαβή από τα ΕΛΤΑ, της αλληλογραφίας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Ηπείρου, 
για το χρονικό διάστηµα από 1-7-2011 έως 31-12-2011.  
................................................................................................................................................... 
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

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

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. 
πρωτ. 79576/5788/04-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79603/2940/04-11-
2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια 
κάλυψης άµεσων αναγκών από πλευράς εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ηπείρου, την προµήθεια ενός (1) εκτυπωτή και εξαρτηµάτων 
µηχανολογικού εξοπλισµού προϋπολογισµού 950€ µε  Φ.Π.Α. Η προµήθεια  θα γίνει σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου Οικ. Έτους 2011  
Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε.  1723 µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/905/11-11-2011) 
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Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ενός (1) εκτυπωτή και εξαρτηµάτων µηχανολογικού εξοπλισµού για τις 
ανάγκες εξοπλισµού και υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
προϋπολογισµού € 950,00 µε Φ.Π.Α. σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) Οικ. Έτους 2011, Ε.Φ. 072 Κ.Α.Ε. 1723. 
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 µετακίνησης του Στέργιου Κοκκώνη, υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή του στο 
ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 Νοεµβρίου στην 
Αθήνα 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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
Πρωτ78369/13959/01-11-2011 έγγραφο , συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 78815/2925/02-11-
2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση µετακίνησης στην Αθήνα και της προκαλούµενης δαπάνης υπαλλήλου του 
Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, Στέργιου Κοκκώνη, για την 
συµµετοχή του σε ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων 
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 
Νοεµβρίου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/906/11-11-2011) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων, Στέργιου Κοκκώνη, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του 
ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 Νοεµβρίου και τη 
σχετική δαπάνη ποσού € 636,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής του, καθώς και 
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στον όνοµα του ανωτέρω υπαλλήλου, 
για ποσό € 636,00 σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων). 
…………………………………………………………………………………………………………... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 
Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων Κων/νου Ζευγολά και Λαµπρινής Σταµούλη, 
υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, για τη συµµετοχή τους στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τροφίµων, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 13 Νοεµβρίου στη Θεσσαλονίκη 
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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 10151/07-11-2011 έγγραφο , συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 79869/2943/07-
11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση µετακίνησης στη Θεσσαλονίκη και της προκαλούµενης δαπάνης των 
Κτηνιάτρων, Κων/νου Ζευγολά και Λαµπρινής Σταµούλη, για την συµµετοχή τους στο 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Τροφίµων, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 13 
Νοεµβρίου στην Θεσσαλονίκη.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/907/11-11-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των κτηνιάτρων Κων/νου Ζευγολά και Λαµπρινής Σταµούλη, 
υπαλλήλων του Τµήµατος Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
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της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή τους στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τροφίµων, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 11 έως 13 Νοεµβρίου 2011 και τη σχετική 
δαπάνη συνολικού ποσού € 900,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης και 
συµµετοχής τους στο Συνέδριο, εκ των οποίων το ποσό των 660,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του Φορέα 292, ΚΑΕ 5329 (για τη µετακίνηση) και το ποσό των 240,00 € σε 
βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0882 (για την εγγραφή στο Συνέδριο), του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011 (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 33 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 14ο 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, προκειµένου να 
καταθέσει αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο για τον προσδιορισµό δικάσιµου 
καθορισµού των τιµών µονάδας και για τις λοιπές ενέργειες για τη συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέµατος 
Ρετσιανών».  

 

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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 78472/805/02-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 78812/2924/02-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, και του συνηµµένου 
στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 3816/20-10-2011 εγγράφου της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και λόγω 
ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και µέχρι την πλήρωση 
της εν λόγω θέσης, τον ορισµό της ∆ικηγόρου Άρτας κ. Μαρίας Κόκλα, ως πληρεξούσια 
∆ικηγόρου της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας) προκειµένου να 
καταθέσει αίτηση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο για τον προσδιορισµό δικάσιµου 
καθορισµού των τιµών µονάδας και για τις λοιπές ενέργειες για τη συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης» και να πράξει 
οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια απαιτηθεί για τον χειρισµό της παραπάνω υποθέσεως. 



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 34 - 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ενηµέρωσε τα 
µέλη αυτής, ότι στην έδρα της Περιφέρειας, πραγµατοποιήθηκε προ ηµερών σύσκεψη των 
νοµικών συµβούλων – έµµισθων δικηγόρων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 
(Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας), παρουσία του ιδίου και του Εκτελεστικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας, στην οποία αποφασίσθηκε, µέχρι την πλήρωση της θέσης 
εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, τις δικαστικές – ή εξώδικες 
υποθέσεις αυτής, να αναλαµβάνουν οι νοµικοί σύµβουλοι των υπολοίπων Π.Ε., µετά από  
κατανοµή των υποθέσεων, µε επιµέλεια και συντονισµό από τη Νοµική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας. Ειδικά για τη συγκεκριµένη περίπτωση και δεδοµένου ότι το θέµα εισάγεται 
προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε – και 
έγινε αποδεκτό από τα µέλη – η υπόθεση του θέµατος να ανατεθεί στο Γραφείο Νοµικής 
Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας και στη δικηγόρο µε έµµισθη εντολή κ. Μαρία Καπλάνη. 

.Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/908/11-11-2011) 

Αναθέτει στο Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Πρέβεζας και στη δικηγόρο µε έµµισθη 
εντολή κ. Μαρία Καπλάνη, τον χειρισµό της κάτωθι υποθέσεως της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας), λόγω ελλείψεως εµµίσθου ∆ικηγόρου σ’ αυτή, 
ήτοι την κατάθεση αίτησης στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, για τον προσδιορισµό δικάσιµου 
καθορισµού των τιµών µονάδας και για τις λοιπές ενέργειες για τη συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης του έργου «Κατασκευή γέφυρας προ Πέρα Καλεντίνης επί του ρέµατος 
Ρετσιανών». 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 παράτασης συνολικής προθεσµίας περάτωσης, µετ’ αναθεωρήσεως, των 
εργασιών του έργου «Έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, 
Αµβρακικού, Κοµποτίου και Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε., µέχρι την 30-11-2011.       

 

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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆. 186/96 καθώς και την Εγκύκλιο 6 
(αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης παρ. 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αριθµ. πρωτ. 3842/27-10-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79424/2929/04-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 30.09.2011 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης των υπολειποµένων 
εργασιών έως 30.11.2011 µόνο για τις εργασίες πρασίνου, καθώς δεν κατέστη δυνατή η 
φύτευση των δέντρων στους ΧΑ∆Α λόγω της παρατεταµένης έως σήµερα ξηρασίας του 
καλοκαιριού. Επιπρόσθετα, και στη µελέτη του έργου αναφέρεται ότι η φύτευση γίνεται 
από το τέλος Οκτωβρίου µέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Η σύµβαση υπογράφηκε την 
28.06.2010 και η συµβατική προθεσµία λήγει την 28.06.2011. Το έργο χρηµατοδοτείται 
από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ–ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 36 - 

2013» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ. 6815/02-10-2009 απόφαση ένταξης πράξης του 
Γενικού Γραµµατέως Περιφερείας Ηπείρου, µε αρχικό προϋπολογισµό του έργου 
462.184,87 € και µε ΦΠΑ 19% 550.000,00€, ενώ το ποσό της σύµβασης ήταν 
291.176,46 € µε αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ. Επίσης η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 3868/18-10-2011 έγγραφό της διατύπωσε 
τη σύµφωνη γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω 
της παράτασης της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30/09/2011 σε 
30/11/2011. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών µετ’ αναθεωρήσεως µέχρι 30.11.2011 µόνο 
για τις εργασίες πρασίνου για τους παραπάνω λόγους. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/909/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων εργασιών µετ’ 
αναθεωρήσεως του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων 
Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου 
εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µέχρι την 30-11-2011 σύµφωνα και µε το σχετικό 
αριθµ. πρωτ. 3868/18-10-2011 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, µε το οποίο διατύπωσε τη σύµφωνη 
γνώµη της για την τροποποίηση της σύµβασης του ανωτέρω έργου µέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου από 30/09/2011 σε 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. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Άρτας µε τίτλο 
«Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας 
προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η 
ορισθείσα για την 18-10-2011 δηµοπρασία του, δεν διεξήχθη λόγω απεργίας των 
Μηχανικών – µελών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

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 Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συνέχιση βελτίωσης – 
ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», 
προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 26/729/22-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
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Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 4024/04-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79877/2945/07-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι η δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του 
θέµατος, δεν διεξήχθη λόγω απεργίας των Μηχανικών – µελών της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού, για το λόγο αυτό η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων µε ανακοίνωσή της 
γνωστοποίησε στους ενδιαφερόµενους ότι ο διαγωνισµός δεν θα διεξαχθεί την 
καθορισθείσα ηµεροµηνία (18.10.2011). Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται τον ορισµό 
νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής της δηµοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 
8 του Ν. 3481/2006. 

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

(απόφαση 30/910/11-11-2011) 

Επειδή η δηµοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Π.Ε. Άρτας, µε τίτλο «Συνέχιση βελτίωσης – ασφαλτόστρωσης οδού από επαρχιακή 
οδό Άρτας – Κορωνησίας προς Γαβριά (γ’ φάση)», προϋπολογισµού € 450.000,00 µε ΦΠΑ, δεν 
διεξήχθη την καθορισθείσα ηµεροµηνία (18.10.2011), λόγω απεργίας των Μηχανικών – µελών 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 25η Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. (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. 
Άρτας, µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας.  
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα 
(11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 
Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Κατακύρωση του αποτελέσµατος της από 25-10-2011 δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση αναχωµάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των 
λιµνοθαλασσών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Άρτας, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αναχωµάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των 
λιµνοθαλασσών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ.    

7. Την αριθµ. 27/804/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, του έργου του 
θέµατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε και της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, µε όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. 
πρωτ. 3495/30-09-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
4019/04-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 79878/2946/07-11-2011 στον φάκελο 
11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 01-11-2011 Πρακτικό της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, που διενεργήθηκε την 25-



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 40 - 

10-2011 και εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην εργοληπτική επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Ε∆Ε που 
είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 23.326,02 €, µε απρόβλεπτα 
26.824,92 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 33.000,00 € και δεδοµένου ότι κατά 
του κύρους της δηµοπρασίας δεν υποβλήθηκε ένσταση.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/911/11-11-2011) 

− Την έγκριση του από 01-11-2011 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που 
διενεργήθηκε την 25-10-2011, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας, µε 
τίτλο «Συντήρηση αναχωµάτων και τάφρων ιχθυοτροφείων των λιµνοθαλασσών ΠΕ Άρτας», 
προϋπολογισµού € 60.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 
Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ 
Ε∆Ε που είναι ο µειοδότης και προσέφερε έκπτωση σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45,00%) και 
προσφερόµενο ποσό χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ 23.326,02 €, µε απρόβλεπτα 
26.824,92 € και συνολική δαπάνη µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 33.000,00 € και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ Ε∆Ε, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Άρτας, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (45,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το ως άνω, από 01-11-2011 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του έργου. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη 
σχετική, αριθµ. 27/804/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας την 
αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και 
την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο 
– στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στη σχετική, αριθµ. 27/804/04-10-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών 
εργασιών, εποµένως πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

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

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Ορισµός νέας ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο 
«Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, δεδοµένου ότι η από 01-11-2011 δηµοπρασία 
του απέβη άγονος, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση 
προσφοράς. 

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 Βελτίωσης, Συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», 
προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 26/744/22-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη κα καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής 
δηµοπρασίας 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. 
63522/2807/12-09-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίθηκε δε, η δηµοπράτηση του 
έργου, βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 78521/3474/02-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 74368/2739/14-10-2011 στον φάκελο 10/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το από 01-11-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο στη διενεργηθείσα δηµοπρασία δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς και εισηγείται την έγκριση επαναδηµοπράτησης 
του έργου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

9. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/912/11-11-2011) 

Επειδή η διενεργηθείσα την 01-11-2011 ανοιχτή δηµοπρασία, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωσης, Συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου 
Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε τίτλο «Ηλεκτροφωτισµός στο επαρχιακό και βασικό οδικό δίκτυο 
της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 160.000,00 µε ΦΠΑ, απέβη άγονος, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς, σύµφωνα µε το από 01-11-
2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού,  

Ορίζει την 29η Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ. (λήξη επίδοσης προσφορών), 
ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της ανωτέρω δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, µε τους 
ίδιους όρους που καθορίζονται στην εγκεκριµένη διακήρυξη δηµοπρασίας.  
 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 43 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 19ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, της Γιορτής του Τσίπουρου στην 
Κρυοπηγή 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 Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 71787/439/26-10-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 77078/2871/26-10-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προγραµµατίζει να διοργανώσει για µια 
ακόµη φορά στην Κρυοπηγή, την 11-11-2011, τη «Γιορτή του Τσίπουρου» µε την στήριξη 
των Πολιτιστικών Συλλόγου Κρυοπηγητών (Κρυοπηγής, Πρέβεζας και Αθήνας) και των 
τσιπουράδων της περιοχής. Τις πρώτες ηµέρες του Νοέµβρη όλοι οι οινοπαραγωγοί 
φτιάχνουν κρασί και τσίπουρο από τα σταφύλια που έχουν τρυγήσει το Σεπτέµβρη. Η 
επιλογή της Κρυοπηγής για την διοργάνωση της Γιορτής του τσίπουρου δεν είναι τυχαία. 
Η περιοχή έχει παράδοση στην παραγωγή του ποτού. Στην πλατεία του χωριού θα στηθεί 
στέγαστρο κάτω από το οποίο θα τοποθετήσουν οι παραγωγοί  το καζάνι που θα παράγει 
το ποτό. Ο επισκέπτης θα µπορεί να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία επεξεργασίας του 
µούστου, να ενηµερωθεί από τους υπεύθυνους για τον τρόπο λειτουργίας του καζανιού και 
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να δοκιµάσει δωρεάν το τοπικό προϊόν. Την όλη διαδικασία θα πλαισιώνει η λαϊκοδηµοτική 
ορχήστρα που αποτελείται από ντόπιους καλλιτέχνες. Την διαµόρφωση του χώρου 
(χωροθέτηση – καθαρισµός) αναλαµβάνουν οι σύλλογοι που έχουν προσφερθεί 
αφιλοκερδώς να βοηθήσουν στην επιµέλεια της εκδήλωσης, τις προσκλήσεις και ότι άλλο 
χρειαστεί. Προσκεκληµένοι στην εκδήλωση θα είναι όλοι οι κάτοικοι του Νοµού, οι 
ετεροδηµότες που θα βρεθούν στην περιοχή τις ηµέρες αυτές καθώς και οι πολίτες της 
ευρύτερης περιοχής προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η ευρεία απήχηση των 
εκδηλώσεων. Η προσέλευση του κοινού αναµένεται να είναι πολύ µεγάλη καθώς αυτή την 
περίοδο είναι λίγες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται. Η συγκεκριµένη 
εκδήλωση έχει ως σκοπό να στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής 
προβάλλοντας ένα τοπικό προϊόν και προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού (ντόπιων 
και ξένων) στον τρόπο παραγωγής του, να βοηθήσει στη διατήρηση της παράδοσης 
µυώντας ιδιαίτερα τους νέους στην παρασκευή του τσίπουρου και να προσφέρει 
ψυχαγωγία στους παρευρισκόµενους µε γνήσια λαϊκή παραδοσιακή  µουσική. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και την έγκριση διάθεσης 
πίστωσης 1.250,00 ευρώ περίπου για την κάλυψη των δαπανών της εν λόγω  εκδήλωσης, 
για την κατασκευή και τοποθέτηση του στεγάστρου, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2011 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779.  

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

(απόφαση 30/913/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, τη «Γιορτή του 
Τσίπουρου» στην Κρυοπηγή, την 11-11-2011, µε την στήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγου 
Κρυοπηγητών (Κρυοπηγής, Πρέβεζας και Αθήνας) και των τσιπουράδων της περιοχής, µε 
προσκεκληµένους όλους τους κατοίκους του Νοµού, τους ετεροδηµότες που θα βρεθούν 
στην περιοχή τις ηµέρες αυτές καθώς και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειµένου 
να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η ευρεία απήχηση της εκδήλωσης. 

Η εκδήλωση συνάδει µε τους σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδοµένου ότι σκοπός 
της είναι να στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής προβάλλοντας ένα τοπικό 
προϊόν και προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού (ντόπιων και ξένων) στον τρόπο 
παραγωγής του, να βοηθήσει στη διατήρηση της παράδοσης µυώντας ιδιαίτερα τους νέους 
στην παρασκευή του τσίπουρου και να προσφέρει ψυχαγωγία στους παρευρισκόµενους µε 
γνήσια λαϊκή παραδοσιακή  µουσική. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.250,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την 
κάλυψη των δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι για την κατασκευή και τοποθέτηση του 
στεγάστρου. 
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Πλιάκος Μιχαήλ,  

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 πληρωµής δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών, για την αναγνώριση χρόνου 
υπηρεσίας πρώην υπαλλήλου της Νοµαρχίας Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 72589/2774/04-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 79873/2944/07-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το 
µε το αρ. πρωτ. 33628/29-9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε τα 
επισυναπτόµενα σε αυτό έγγραφα, που αφορούν στην καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο, του Γείτονα Κωνσταντίνου 
του Ευαγγέλου, τέως υπάλληλου της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων της Νοµαρχίας 
Πρέβεζας, ο οποίος εργάστηκε στο φορέα αυτό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου και ασφάλιση ΙΚΑ, για χρονικό διάστηµα δεκατεσσάρων (14) ετών, 
τριών (3) µηνών και είκοσι εννέα (29) ηµερών, ήτοι από 17-7-1963 έως 15-11-1977. 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, όλα τα σχετικά  µε το 
θέµα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται στη Π. Ε. Πρέβεζας, καθότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα  
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στις διατάξεις του άρ. 260 του ν. 3852/2010 και της παρ. 6 της αρ. 46/28-12-2010 
σχετικής εγκυκλίου του, η καταβολή των ανωτέρω ασφαλιστικών εισφορών είναι 
υποχρέωση της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία  θα πρέπει να εγγράψει στον 
προϋπολογισµό της όλες τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των καταργούµενων 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την 
έγκριση δαπάνης ποσού € 21.001,68 για την πληρωµή της εργοδοτικής εισφοράς, σε 
βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0292 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/914/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 21.001,68 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0292 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), για την 
καταβολή από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. 
Πρέβεζας) εργοδοτικών εισφορών, για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο ∆ηµόσιο, του 
Γείτονα Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου, τέως υπάλληλου της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων 
της Νοµαρχίας Πρέβεζας, ο οποίος εργάστηκε στο φορέα αυτό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και ασφάλιση ΙΚΑ, για χρονικό διάστηµα δεκατεσσάρων (14) ετών, 
τριών (3) µηνών και είκοσι εννέα (29) ηµερών. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ, 
    

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 του 2ου Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή διωρύγων 
αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης», αναδόχου Χρήστου Ράπτη. 

 
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. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2011 της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισµός του έργου του θέµατος στο 
ποσό των € 78.949,40. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 69923/1701/03-10-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 72926/2671/11-10-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος ΚΑΠ Ν.Α. Θεσπρωτίας, µε αρχικό προϋπολογισµό 75.000,00 €. 
Μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί το 100% του έργου. Ο παρών 2ος και τελικός ΑΠΕ, 
συντάχθηκε για τον υπολογισµό των αναθεωρήσεων βάσει του Ν.3669, άρθρο 54. Η 
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Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 2ου και Τελικού ΑΠΕ µε συνολικό ποσό δαπάνης 
78.949,40€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε υπέρβαση του εγκεκριµένου 
συµβατικού ποσού του 1ου Α.Π.Ε. κατά 2.978,81 ευρώ, λόγω αύξησης των 
Αναθεωρήσεων, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ, µε το αριθµ. 4/26-09-2011 (Θέµα Ε.Η.∆.) 
Πρακτικό του, το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/915/11-11-2011) 

Εγκρίνει τον 2ο και Τελικό Α.Π.Ε. του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επισκευή διωρύγων 
αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Ραγίου - Κεστρίνης», αναδόχου Χρήστου Ράπτη, όπως συντάχθηκε 
από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τον υπολογισµό των αναθεωρήσεων 
βάσει του άρθρου 54 του Ν. 3669/08 µε συνολικό ποσό δαπάνης € 78.949,40 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε υπέρβαση του εγκεκριµένου συµβατικού ποσού του 1ου 
Α.Π.Ε. κατά € 2.978,81 λόγω αύξησης των Αναθεωρήσεων, και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε το 
αριθµ. 4/26-09-2011 (Θέµα Ε.Η.∆.) Πρακτικό του. 
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 και σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή του Νικόλαου Μπατζιά, 
υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, και της Παναγιώτας Μώκου, υπαλλήλου του 
Τµήµατος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην παρουσίαση του 
ενδέκατου θεµατικού σεµιναρίου του έργου «Misrar» στα πλαίσια της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή Εδαφική Συνεργασία, που θα 
πραγµατοποιηθεί στο ΤΑΛΙΝ  της Εσθονίας, από 27-11-2011 έως 02-12-2011. 

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 Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 80520/4140/08-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 80586/2987/08-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ύψους 2.300,00 Ευρώ για την πληρωµή εξόδων 
διαµονής του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, και της 
Παναγιώτας Μώκου, στο ΤΑΛΙΝ  της Εσθονίας για τη συµµετοχή τους στο ενδέκατο 
θεµατικό σεµινάριο του έργου «Misrar» “Mitigating Spatial Relevant Risks in European 
Regions and Towns” - «Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές περιοχές και 
πόλεις» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή 
Εδαφική Συνεργασία, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί από 27-11-2011 έως και 02-12-2011 
στο ΤΑΛΙΝ της Εσθονίας. Η προκαλούµενη  δαπάνη  θα  βαρύνει την πίστωση της 
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κατηγορίας δαπανών «ACCOMODATION» - ∆ιαµονή - του συγχρηµατοδοτούµενου από 
την Ε.Ε. έργου «Misrar», µε αριθµό έγκρισης του προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 .Η 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Κασσής Μιχαήλ, επανέλαβαν την πάγια θέση τους, για την ανάγκη κατάθεσης στο 
τέλος του έτους, απολογισµού και παρουσίασης των αποτελεσµάτων κάθε ευρωπαϊκού 
προγράµµατος στο οποίο µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου.  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/916/11-11-2011) 

A. Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νικόλαου Μπατζιά, υπαλλήλου του Τµήµατος Πληροφορικής, 
και της Παναγιώτας Μώκου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, από 27-11-2011 
έως 02-11-2011 στο ΤΑΛΙΝ της Εσθονίας, για τη συµµετοχή τους στην παρουσίαση του 
ενδέκατου θεµατικού σεµιναρίου του έργου  Misrar “Mitigating Spatial Relevant Risks in 
European Regions and Towns” («Άµβλυνση χωρικών κινδύνων σε Ευρωπαϊκές 
περιοχές και πόλεις») της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC ∆ιαπεριφερειακή 
Εδαφική Συνεργασία, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) συµµετέχει 
ως εταίρος σύµφωνα µε την αριθµ. 25/2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 
Θεσπρωτίας. 

B. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.300,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης των ανωτέρω υπαλλήλων (το 
κόστος µεταφοράς – διαµονής  υπολογίζεται σε περίπου € 1.790,00 ενώ το κόστος 
ηµερήσιας αποζηµίωσης σε € 510,00), η οποία θα  βαρύνει την πίστωση της κατηγορίας 
δαπανών «TRAVEL AND ACCOMODATION» (Ταξίδια και ∆ιαµονή) του 
συγχρηµατοδοτούµενου από την Ε.Ε. έργου «Misrar», µε αριθµό έγκρισης του 
προγράµµατος 0763R2/12-03-2010 και τις πιστώσεις του φορέα 071 και ΚΑΕ 9779039.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος δήλωσε, όπως και 
σε προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της Ο.Ε., ότι η συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., πρέπει να γίνεται µε γνώµονα 
την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν αποδειχθεί η πρακτική αξία του 
συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την εισήγηση. Επίσης σηµείωσε ότι 
πρέπει να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των 
συναντήσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι 
τώρα δεν έχει γίνει.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 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. 80525/4141/08-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 
80583/2985/08-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στην εισήγηση . 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/917/11-11-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), ήτοι:  
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1. ∆απάνη ποσού 50,00 € µε ΦΠΑ για την πληρωµή της ετήσιας συνδροµής της εφηµερίδας  
«Το Ηρωικό Σούλι» µε έδρα την Αθήνα (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0841) 

2. ∆απάνη συνολικού ποσού 553,50 € µε ΦΠΑ για α) αντικατάσταση-τοποθέτηση  πέντε (5) 
καλοριφέρ στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και β) την αγορά και τοποθέτηση διαφόρων 
ανταλλακτικών για τη συντήρηση των καλοριφέρ στο ΚΤΕΟ και στην Β/θµια Εκπαίδευση 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1329) 

3. ∆απάνη ποσού 500,00 € για την πληρωµή διαφόρων δηµοσιεύσεων (περιλήψεις 
διαγωνισµών, ανακοινώσεις κλπ.) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
(φορέας 072 και ΚΑΕ 0841) 

4. ∆απάνη ποσού 150,00 € µε ΦΠΑ για την αγορά τριών (3) φωτιστικών οροφής για το 
Τµήµα Πολιτικής Προστασίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 1699) και 

5. ∆απάνη ποσού 100,00 € µε ΦΠΑ για την αγορά τεσσάρων (4) συσκευών τηλεφώνων για 
τις ανάγκες των γραφείων της Π.Ε. Θεσπρωτίας(Φορέας 072 και ΚΑΕ 1699). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και 
συγκρότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για την 
παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο 
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«Συµµετοχή της Ν.Α. Θεσπρωτίας στο Πρόγραµµα ADRIMOB», µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 199.000,00 και πίστωση για το έτος 2011, € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

8. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 80575/4142/08-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. ,,,,,,,,,,-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην 
οποία αναφέρεται ότι «….Το έργο ADRIMOB – Sustainable coast MOBility in the 
ADRIatic area / Bιώσιµες πράσινες µεταφορές στις ακτές της Αδριατικής,  χρηµατοδοτείται 
από τον Άξονα 3 της κοινοτικής πρωτοβουλίας IPA ADRIATICA 2007-2013 – 
Προσβασιµότητα και ∆ίκτυα, και έχει ως στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών  µεταφοράς µέσα από τη βελτίωση των θαλασσίων και επίγειων µεταφορών 
καθώς και την παροχή πληροφοριών στο διαδίκτυο (δροµολογίων, γραφείων ενοικιάσεων 
αυτοκίνητων, παροχές λιµένος κ.α.) στους επισκέπτες του κάθε τόπου εφαρµογής του 
προγράµµατος, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη - επισκέπτη και την όσο 
δυνατόν καλύτερη διασύνδεση των περιοχών που παίρνουν µέρος στο έργο αυτό. Το 
έργο ADRIMOB έχει συνολικό προϋπολογισµό 2.881.770€ και χρηµατοδοτείται κατά 85% 
από τα ταµεία της Ε.Ε. και κατά 15 % από εθνικούς πόρους. Θα υλοποιηθεί σε διάρκεια 
τριών ετών. Στο έργο συµµετέχουν συνολικά 15 εταίροι, δηµόσιοι φορείς, καθένας από 
τους οποίους έχει αναλάβει την εκπόνηση ενός πιλοτικού σχεδίου τοπικών 
παρεµβάσεων….. Στο πλαίσιο του ADRIMOB, η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας  έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή προβολής και δηµοσιότητας 
του έργου σε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη / περιοχές καθώς και το σχεδιασµό ενός 
συστήµατος οικολογικής κίνησης - εξυπηρέτησης από το Νέο Λιµένα  Ηγουµενίτσας και 
κατά µήκος της παραλιακής ζώνης της πόλης της Ηγουµενίτσας για την διευκόλυνση των 
επισκεπτών αλλά και των δηµοτών. Ο συνολικός προϋπολογισµός της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο έργο ADRIMOB ανέρχεται σε 200.000 €. Εκτός από τις βασικές 
παρεµβάσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στο έργο και θα υλοποιηθούν εσωτερικά από 
τον κάθε Εταίρο-∆ικαιούχο, υπάρχει η ανάγκη παροχής εµπειρογνωµοσύνης και τεχνικής 
υποστήριξης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οριζόντια σε όλες τις φάσεις του 
έργου, προκειµένου να διαχειριστεί και να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις της όπως 
προκύπτουν από τους όρους της σύµβασης. Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν  σε δύο 
ενότητες :α). ∆ράσεις Τεχνικού Συµβούλου και Εµπειρογνωµοσύνης και β). ∆ράσεις 
∆ηµοσιότητας  και Οργάνωσης Εκδηλώσεων. Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, προς τον σκοπό αυτό,  θα πρέπει να προβεί στην προκήρυξη 
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, προκειµένου να επιλεγεί Ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών 
Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη υλοποίηση του 
έργου.». Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση διενέργειας του ως 
άνω ανοιχτού διαγωνισµού, προϋπολογισµού 95.000 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
(23%), την κατάρτιση των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης, βάσει του 
σχεδίου προκήρυξης που επισυνάπτεται στην εισήγηση, καθώς επίσης και τη 
συγκρότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού, από τους αναφερόµενους στην εισήγηση, 
υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/918/11-11-2011) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 (Νο.: 034/2009), προϋπολογισµού € 95.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (23%), πλέον του δικαιώµατος προαίρεσης το οποίο δύναται 
να ανέλθει µέχρι του ποσού των € 14.000,00 µε ΦΠΑ. 
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− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού,  
µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 80575/4142/08-11-2011 εισήγηση του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Σηµειώνεται ότι το έργο «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 
(Νο.: 034/2009), συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από εθνικούς πόρους και το έργο 
µε τίτλο «Συµµετοχή της Ν.Α. Θεσπρωτίας στο Πρόγραµµα ADRIMOB», µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 199.000,00 µε ΦΠΑ, είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2011. 

− Συγκροτεί την Επιτροπή διεξαγωγής του ως άνω ανοιχτού διαγωνισµού, έργο της οποίας 
θα είναι η διεξαγωγή των διαγωνισµού, η αξιολόγηση των προσφορών και η αντιµετώπιση 
κάθε θέµατος που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης και η παραλαβή του 
συνόλου του υπό προµήθεια έργου και ορίζει τα µέλη αυτής, υπαλλήλους της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

1. Μπέζας Χριστόφορος, Π.Ε. ∆ιοικητικού µε Α’ Βαθµό, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή 
του τον Γιαννακό Ηλία, Π.Ε. ∆ιοικητικού µε Α’ Βαθµό  

2. Βρυσέλλα-Τσάτση  Αφροδίτη,  Π.Ε. Οικονοµικού µε Α΄ Βαθµό ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή της τον Σπυρόπουλο Ηλία, Π.Ε. ∆ιοικητικού µε Α’ Βαθµό  

3. ∆ακούκης Ηλίας, Π.Ε. Επιστήµης των Υπολογιστών & Μηχανικών Η/Υ µε ∆’ Βαθµό ως 
τακτικό µέλος µε αναπληρωτή του τον ∆ρίζη ∆ηµήτριο, ∆.Ε. Προσωπικού Η/Υ µε Β’ 
Βαθµό.  

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

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 µετακίνησης του Αποστόλου Τσίτσικα, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του 
στο ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του 
Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 
Νοεµβρίου 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)}. 

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος ΚΤΕΟ της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. 
Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 225/Φ6ΕΕ/08-
11-2011 έγγραφο , συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 80584/2986/08-11-2011 στον φάκελο 
11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης 
στην Αθήνα και της προκαλούµενης δαπάνης υπαλλήλου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, Απόστολου Τσίτσικα, για την συµµετοχή του σε 
ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 Νοεµβρίου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/919/11-11-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του Απόστολου Τσίτσικα, Προϊσταµένου του Τµήµατος ΚΤΕΟ της 
∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο 
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ετήσιο επιµορφωτικό σεµινάριο σε θέµατα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του Υπουργείου 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων που θα διεξαχθεί από 21 έως και 24 Νοεµβρίου και τη 
σχετική δαπάνη ποσού € 463,06 όπως αναλύεται κατωτέρω, για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησής του, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 072 και ΚΑΕ 0711 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), ήτοι: 

Ήµερες εκτός έδρας: (5)  από Κυριακή 20/11 έως Πέµπτη 24/11 
Ηµερ. Αποζηµ.                                             4 Χ 45        =  180,00 € 
∆απαν. ∆ιανυκτ.                                           4 Χ 50        =  200,00 € 
ΚΤΕΛ                                                            2 Χ 32,30     =    64,60 € 
10%                                                        64,60 Χ 10%   =      6,46 € 
Εισιτήρια αστικών συγκοιν. Αθήνα              12 Χ 1     =    12,00 € 

                                                                  ΣΥΝΟΛΟ  =  463,06 € 
 ………………………………………………………………………………………………………... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 δαπάνης για την προµήθεια αλατιού λευκού (πλυµένου) οδικών δικτύων, για 
την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό στο εθνικό 
και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, κατά τη χειµερινή περίοδο 
2011-2012 και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής. 
 

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 Άρτας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 4012/04-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80624/2989/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης µέχρι του ποσού των 
15.000€ (συµπεριλ/νου ΦΠΑ) για προµήθεια αλατιού λευκού (πλυµένου) οδικών δικτύων 
από την εταιρεία “Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΣ ΑΒΕΕ”, για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, 
αρµοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, κατά τη χειµερινή περίοδο 2011-12. Η δαπάνη έχει 
ενταχθεί στο πρόγραµµα ΚΑΠ 2011 της Π.Ε. Άρτας (ΕΦ: 071, ΚΑΕ: 9459Α). Η µεταφορά 
του αλατιού θα γίνεται µε τα µεταφορικά µέσα που διαθέτει η Π.Ε. Άρτας. Επίσης 
εισηγείται τη συγκρότηση της επιτροπής για την παραλαβή του αλατιού, από τους 
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προτεινόµενους υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, έργο της οποίας είναι η ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του αλατιού και η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/920/11-11-2011) 

Α. Εγκρίνει την προµήθεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, αλατιού λευκού (πλυµένου) οδικών δικτύων, από την 
εταιρεία «Κ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ - ΚΑΛΑΣ ΑΒΕΕ», και µέχρι του ποσού των € 15.000,00 
µε ΦΠΑ, για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρµοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, κατά τη χειµερινή 
περίοδο 2011-2012. 

Η ως άνω δαπάνη για την προµήθεια αλατιού, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. έτους 2011 Π.Ε. Άρτας «Προµήθεια αλατιού για αντιπαγετική 
χρήση» (ΕΦ: 071, ΚΑΕ: 9459Α), προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, ενώ η µεταφορά 
του θα γίνει µε τα µεταφορικά µέσα που διαθέτει η Π.Ε. Άρτας. 

Β.  Συγκροτεί την Επιτροπή για την παραλαβή του αλατιού, έργο της οποίας είναι η ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του αλατιού και η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, 
και ορίζει τα µέλη αυτής, υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, µε τους νόµιµους αναπληρωτές 
τους, ως εξής:  

1. Κων/νο Νάκο, µηχανολόγο µηχανικό, υπάλληλο του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας, αναπληρούµενο από τον Αριστοτέλη Μπακόλα, ηλεκτρολόγο µηχανικό, 
υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας, 

2. Γεώργιο Ντόµο, τεχνίτη, υπάλληλο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, 
αναπληρούµενο από τον Ιωάννη Στάµο, εργοδηγό, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας 
και 

3. Χρήστο Αγγέλη, εργοδηγό, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων, αναπληρούµενο 
από τον Φώτιο Ρίζο, εργοδηγό, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 27ο 

Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης, σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – 
Επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση 
εργασιών πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών». 

 
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 Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο µε τίτλο 
«Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», µε προϋπολογισµό € 
2.200.000,00 και πίστωση € 80.000,00. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 80788/3015/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι µε τις αριθµ. 3/29/07-02-2011, 5/84/3-3-2011 19/484/12-07-2011 και 
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27/799/04-10-2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, έχουν ήδη κατανεµηθεί σε 
βάρος του κονδυλίου «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», 
ποσό 58.317,96 € και αποµένει αδιάθετο υπόλοιπο προς κατανοµή 21.682,04 €. Με την 
παρούσα εισήγηση η Υπηρεσία προτείνει, σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου την έγκριση 
€ 3.306,00 πλέον ΦΠΑ 23% καθώς και δαπάνη € 1,41 πλέον ΦΠΑ 23% για τέλη 
δικαιώµατος σύνδεσης, για την ηλεκτροδότηση από τη ∆ΕΗ, του έργου του 
Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών πιστών εξετάσεων 
υποψήφιων οδηγών», βάσει και του συνηµµένου στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 2036/02-
11-2011 έγγραφο της ∆ΕΗ Περιοχής Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/921/11-11-2011) 

Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 3.306,00 πλέον ΦΠΑ 23% καθώς και δαπάνη € 1,41 πλέον 
ΦΠΑ 23% για τέλη δικαιώµατος σύνδεσης, σε βάρος της πίστωσης του γενικού κονδυλίου 
«Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011, για την ηλεκτροδότηση από τη 
∆ΕΗ, του έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ολοκλήρωση εργασιών 
πιστών εξετάσεων υποψήφιων οδηγών». 
................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 28ο 

Έγκριση δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διεθνή τουριστική 
έκθεση PHILOXENIA, που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 18 έως 20-11-
2011. 
 

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 Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 80716/707/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 80785/3014/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το χρονικό διάστηµα 18-20/11/2011 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη στο 
χώρο της ∆ΕΘ η διεθνής τουριστική έκθεση PHILOXENIA. Είναι η µεγαλύτερη τουριστική 
έκθεση στη Βόρεια Ελλάδα, που στόχο έχει την ανάδειξη του εσωτερικού τουρισµού και 
της συνεισφοράς του Έλληνα ταξιδιώτη και την προβολή της ελληνικής περιφέρειας και 
των ειδικών µορφών τουρισµού. Την έκθεση επισκέπτονται κάθε χρόνο περισσότεροι από 
30.000 επισκέπτες, µεταξύ των οποίων δηµοσιογράφοι και επαγγελµατίες του τουρισµού. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου (οι 4 πρώην Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) συµµετέχει στην έκθεση 
από το 1999 και εκτός από τον τουρισµό του νοµού, µας δίνεται η ευκαιρία να 
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προβάλλουµε και τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου µας. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 24.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής αυτής σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Πολιτιστικές 
δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου) σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά 
και Κασσής Μιχαήλ, τόνισαν ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παρατηρήσεις που κατά 
καιρούς έχουν καταθέσει σε συζητήσεις αντίστοιχων θεµάτων στην Οικονοµική Επιτροπή, 
και σηµείωσαν ότι για το συγκεκριµένο θέµα συµφωνούν, µε την προϋπόθεση ότι θα 
υπάρξει συντονισµός όλων των Φορέων – Αυτοδιοίκησης και µη – της Ηπείρου, που θα 
συµµετάσχουν στην έκθεση, κυρίως για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της περιοχής, 
αλλά και για οικονοµικούς λόγους.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/922/11-11-2011) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.000,00 µε  ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε 
ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διεθνή τουριστική 
έκθεση PHILOXENIA, που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, από 18 έως 20-11-
2011, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Ενοικίαση χώρου 64 τ.µ.: 10.500,00 

Κατασκευή περιπτέρου: 8.650,00 
Ενοικίαση και εξοπλισµός αίθουσας για παρουσίαση σε 
δηµοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες: 1.500,00 

Προµήθεια παραδοσιακών εδεσµάτων για διανοµή: 550,00 

Έξοδα coffee – break παρουσίασης: 300,00 

Έξοδα µετακίνησης 6 στελεχών: 1.500,00 

Μεταφορά υλικού: 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00 

 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση των κάτωθι στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου στη 
Θεσσαλονίκη, προκειµένου να την εκπροσωπήσουν στην ανωτέρω έκθεση: 

1. Βασιλείου Ψαθά Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, 

2. Αφροδίτη Βρυσέλα και Μαγδαληνής Χειµωνά, υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 

3. Χριστίνας Μάρκου και Νικολάου Ντούσια, υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας και  

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

  3. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 29ο 

Έγκριση του αριθµ. 2/09-11-2011 Πρακτικού (έλεγχος των δικαιολογητικών – 
πιστοποιητικών των προσωρινών µειοδοτών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και 
κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 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. 17/440/30-06-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία: Α) εγκρίθηκε η διενέργεια µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών 
της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, ανοιχτού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων 
για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε 
µέση διαµορφούµενη λιανική ή χονδρική τιµή πώλησης και σύµφωνα µε τους όρους της 
σχετικής διακήρυξης που θα καταρτισθεί Β) εγκρίθηκε η δαπάνη για τη δηµοσίευση σε δύο 
ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες των Αθηνών και µία τοπική, της διακηρύξεως του 
ανωτέρω διαγωνισµού και Γ) συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού και 
ορίσθηκαν τα µέλη αυτής, υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων και εκπρόσωποι φορέων, µε 
τους νόµιµους αναπληρωτές τους. 
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7. Την αριθµ. 20/539/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη για τη διενέργεια του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης %) στην εκάστοτε µέση διαµορφούµενη λιανική ή 
χονδρική τιµή πώλησης, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν 
από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 46864/3692/13-07-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την αριθµ. 29/886/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε το αριθµ. 1/24-10-2011 Πρακτικό (έλεγχος των 
δικαιολογητικών συµµετοχής & οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος, σύµφωνα µε το οποίο ανακηρύχθηκαν 
προσωρινοί µειοδότες οι: α) Για τα καύσιµα θέρµανσης (λιανική) ο ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ, µε ποσοστό έκπτωσης 0 % (µηδέν τοις εκατό) και β) Για τα καύσιµα κίνησης 
(λιανική) η «Ο.Ε. ΑΙΚ. ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 0 % (µηδέν τοις 
εκατό), για βενζίνες και πετρέλαιο. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Ε. Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 80615/5875/09-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80635/2990/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάσθηκε το πρακτικό Νο 2/09-11-2011  της 
Επιτροπής διεξαγωγής του Ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού, για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. του Ν. Ιωαννίνων, για το έτος 
2012, και εισηγείται την έγκρισή του. Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

«Σκοπός της συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών, που 
προσκόµισαν οι µειοδότες του ανοιχτού διαγωνισµού ανάδειξης προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β΄ (άρθρο 2) της υπ΄ 
αριθµ. 63470/4619/23-09-2011 σχετικής διακήρυξης, µετά την αξιολόγηση των προσφορών, 
από την επιτροπή µας, µε το πρακτικό Νο 1/24-10-2011. 

Η επιτροπή προέβη στο έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, από τον οποίο 
διαπιστώθηκε ότι, πράγµατι, οι παραπάνω µειοδότες προσκόµισαν τα προβλεπόµενα, κατά 
περίπτωση, έγγραφα και δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα Β΄ της 
διακήρυξης, µε βάση τους όρους της οποίας, διεξήχθη ο παραπάνω διαγωνισµός. 

Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισµού στους 
µειοδότες, όπως αυτοί αναφέρονται στο πρακτικό Νο 1, για τη χρονική περίοδο από την 
υπογραφή της σύµβασης και όχι πριν την 01/01/2012 (η διαδικασία του διαγωνισµού 
υπόκειται σε προληπτικό προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του Π.∆/τος 774/1980, όπως 
ισχύει, καθώς και στο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 και µόνο αν αυτός αποβεί θετικός 
υπογράφεται η σχετική σύµβαση) µέχρι την 31/12/2012 και µε τα ποσοστά έκπτωσης που 
επίσης αναφέρονται στο παραπάνω πρακτικό». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/923/11-11-2011) 

Α. Έγκριση του Πρακτικού 

Εγκρίνει το αριθµ. 2/09-11-2011 Πρακτικό (έλεγχος των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών 
των προσωρινών µειοδοτών) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των 
Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στον 
έλεγχο των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών, που προσκόµισαν οι προσωρινοί µειοδότες 
του ανοιχτού διαγωνισµού, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Β΄ (άρθρο 2) 
της υπ΄ αριθµ. 63470/4619/23-09-2011 σχετικής διακήρυξης. Από τον ως άνω έλεγχο, 
προέκυψε ότι οι προσωρινοί µειοδότες ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και «Ο.Ε. ΑΙΚ. 
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ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ», προσκόµισαν τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, έγγραφα και 
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στο Παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης.  
 
Β. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

− Κατακυρώνει τα αποτελέσµατα του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 
2012, σύµφωνα µε τα αριθµ. 1/24-10-2011 (έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής & 
οικονοµικών προσφορών) και 2/09-11-2011 (έλεγχος των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών 
των προσωρινών µειοδοτών) Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, στους 
κάτωθι µειοδότες, ήτοι: 

α) Για τα καύσιµα θέρµανσης (λιανική) στον ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ, µε ποσοστό 
έκπτωσης 0 % (µηδέν τοις εκατό) και 

β) Για τα καύσιµα κίνησης (λιανική) στην εταιρεία µε την επωνυµία «Ο.Ε. ΑΙΚ. 
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ & ΥΙΟΣ», µε ποσοστό έκπτωσης 0 % (µηδέν τοις εκατό), για βενζίνες και 
πετρέλαιο. 

− Εγκρίνει τη σύναψη συµβάσεων µε τους ανωτέρω µειοδότες, για την προµήθεια καυσίµων 
θέρµανσης και κίνησης για τις ανάγκες των Ν.Π.∆.∆. Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2012, για τη 
χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύµβασης και όχι πριν την 01-01-2012, µέχρι την 
31-12-2012, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. 
Ιωαννίνων) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 1512 για καύσιµα θέρµανσης και ΕΦ 072, ΚΑΕ 1511 
και ΕΦ 073, ΚΑΕ 1511 για καύσιµα κίνησης). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 30ο 

Παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµο ∆ωδώνης Ιωαννίνων, για την ανάδειξη 
προµηθευτών πετρελαιοειδών, για το έτος 2012, µε δικές του διαδικασίες. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 
80626/5876/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80848/3018/09-11-2011 στον 
φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται να δοθεί εξουσιοδότηση στον 
∆ήµο ∆ωδώνης Ιωαννίνων και στα ΝΠ∆∆ αυτού, για την ανάδειξη προµηθευτών 
πετρελαιοειδών, για το έτος 2012, µε δικές του διαδικασίες, βάσει του συνηµµένου στην 
εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 21517/08-11-2011 εγγράφου του ∆ήµου ∆ωδώνης, καθώς και το 
από 30-12-2010 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµήθειας 
τροφίµων – πετρελαιοειδών, µε το οποίο γνωµοδοτεί για την παροχή εξουσιοδότησης για 
την ανάδειξη από τους ίδιους τους ΟΤΑ και τα Νοµικά τους Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
προµηθευτή – χορηγητή τροφίµων – πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου, εφόσον καταθέσουν σχετικά αιτήµατα και επικαλούνται τέτοια 
δυνατότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/924/11-11-2011) 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµο ∆ωδώνης Ιωαννίνων και τα ΝΠ∆∆ αυτού, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 
21517/08-11-2011 εγγράφου αιτήµατός του, για την προµήθεια µε δικές του διαδικασίες, 
καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση των µεταφορικών µέσων των υπηρεσιών του ∆ήµου 
και τη θέρµανση των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του, για το έτος 2012. 
...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 31ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης 
προς Αγία Παρασκευή (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, 
µέχρι την 30-12-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 77878/8000/09-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80825/3020/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 27-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, για τους λόγους που 
αναφέρει σ' αυτήν και ειδικότερα λόγω του ότι δεν υπεγράφη ακόµη η 2η συµπληρωµατική 
σύµβαση  παρεπόµενη της κύριας που αφορά υλοποίηση εργασιών  που προέκυψαν µετά 
την έγκριση  του από 31-12-2010 Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία 
εξ΄ αιτίας των κατολισθητικών φαινοµένων που παρουσιάσθηκαν σε τµήµα του δρόµου, 
µετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν 
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στην εν λόγω περιοχή κατά το Νοέµβριο του 2010. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, και 
δεδοµένου ότι έχει κατασκευαστεί το  95%  των συµβατικών  εργασιών η Υπηρεσία 
εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης προθεσµίας. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/925/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση ασφαλτόστρωση από εθνική οδό Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Αγία 
Παρασκευή (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΤΕΕ, µέχρι την 30-12-
2011, µε δικαίωµα αναθεώρησης και χωρίς άλλο δικαίωµα από την επιµήκυνση του χρόνου 
περαίωσης του έργου.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι ήδη έχουν 
δοθεί πολλές παρατάσεις για το συγκεκριµένο έργο, µε αποφάσεις της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Ιωαννίνων, αλλά και της Οικονοµικής Επιτροπής, παρατείνοντας τον 
συµβατικό χρόνο κατασκευής του έργου από την 28-04-2009 κατά (30) µήνες  περίπου.   

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 32ο 

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου ∆ήµου Τζουµέρκων 
Ν. Ιωαννίνων», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 77171/7973/08-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80580/2984/08-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
της ΤΕΟ Α.Ε., µε αρχικό προϋπολογισµό 300.000,00 €. Συντάχθηκε ο παρών 3ος Α.Π.Ε. 
ώστε α) Να ενσωµατώσει τη διαφορά που προέκυψε κατά τον υπολογισµό της αξίας 
αναθεώρησης εργασιών (όπως προκύπτει µε βάση τους οριστικούς συντελεστές 
αναθεώρησης εργασιών), β) Κατά τη σύνταξη του 2ου ΑΠΕ προέκυψε λάθος στον 
υπολογισµό της τιµής του Φ.Π.Α., που προέβλεπε συντελεστή Φ.Π.Α. σε όλο το ποσό 
εργασιών ίσο µε 23 %. Λόγω του ότι κατά την 1η Πιστοποίηση εργασιών λήφθηκε 
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συντελεστής Φ.Π.Α. 21% ενώ στις υπόλοιπες πιστοποιήσεις, που ήταν µεταγενέστερες 
της 01-07-2010 (ηµεροµηνία που άλλαξε ο συντελεστής Φ.Π.Α. από 21 % σε 23%, γ) 
Κατά τον υπολογισµό της αξίας της ασφάλτου που ενσωµατώθηκε στο 2ο Α.Π.Ε., 
προέκυψε µικρό λάθος και διορθώνεται µε τον παρόντα 3ο ΑΠΕ. Σηµειώνεται ότι ο 
παραπάνω ΑΠΕ είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στον Ν. 3481/06 σχετικά µε τον έλεγχο 
των επί πλέον και επί έλασσον δαπανών. Η Υπηρεσία εισηγείται τη έγκριση του 3ου ΑΠΕ 
µε συνολικό ποσό δαπάνης 218.305,93 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε 
υπέρβαση του εγκεκριµένου αντικειµένου του 2ου ΑΠΕ που ήταν 207.320,01 κατά € 
10.985,92 µε ΦΠΑ, που οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην αναθεώρηση τιµών και 
στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 23%, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση 
του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, µε την αριθµ. 
8/204/21-10-2011 Πράξη του, που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/926/11-11-2011) 

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. (Υπέρβασης λόγω αναθεώρησης και ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Συντήρηση και αποκατάσταση ζηµιών οδικού δικτύου ∆ήµου Τζουµέρκων Ν. 
Ιωαννίνων», αναδόχου Βασιλείου Χριστιά, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης € 218.305,93 µε ΦΠΑ, ήτοι µε αύξηση του εγκεκριµένου 
αντικειµένου του 2ου ΑΠΕ που ήταν 207.320,01 µε ΦΠΑ, κατά € 10.985,92 µε ΦΠΑ, που 
οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην αναθεώρηση τιµών και στην αύξηση του ΦΠΑ από 
19% σε 23%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3481/2006 και για την έγκριση του οποίου 
γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Ιωαννίνων, µε την αριθµ. 
8/204/21-10-2011 Πράξη του. 
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 33ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 80871/2815/09-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81009/3023/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και 
ελαστικών και την επισκευή για τα µηχανήµατα και οχήµατα, καθώς και για το Συνεργείο της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα  επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας 
Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/927/11-11-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών και εργασίες 
συντήρησης – επισκευής για τα µηχανήµατα, καθώς και για το Συνεργείο και οχήµατα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σε 
βάρος των πιστώσεων του Φορέα 073, ΚΑΕ 1329, 1321, 0861 & 0869 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων): 
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Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ 

ΠΟΣΟ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

Κ.Α.Ε. 

1 9051 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 140,00 861 

2 5214 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (4)  20,5*25 5.800,00 1329 

3 9135 ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2(12*225)  850,00 1321 

4 5213 ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΜΠΑΡΕΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΕΞΑΤΜΙΣΗ-
ΦΡΕΝΑ ΕΡΓ. 

500,00 861 

5 113269 ΤΣΑΠΑ ΦΙΛΤΡΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ Ε∆ΡΑΝΟ 300,00 1329 

6 5200 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ 
ΣΙΑΓΩΝΕΣ-ΙΜΑΝΤΑΣ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ 
ΤΡΟΧΟΥ 

890,00 1329 

7 9070 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ-ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 360,00 1329 

8 6662 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ-Υ∆ΡΑΥΛ.-ΣΤΕΓΑΝΑ 235,00 1329 

9 5211 ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 2(80*18) 470,00 1329 

10 9492 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΙΜΑΝΤΕΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙ∆ΩΝ-
ΦΡΕΝΑ 

425,00 869 

11   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ Γ/Φ ΜΠΕΛΕΥ-ΣΑΚΙΑ 
ΑΛΑΤΙ-ΒΙ∆ΕΣ-ΦΤΥΑΡΙΑ-ΚΑΣΜΑ∆ΕΣ-
ΚΟΥΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.050,00 1321 

12 7412 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ  350,00 1321 

   ΣΥΝΟΛΟ 11.370,00   

� 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. Πλιάκος Μιχαήλ,  

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 34ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 80591/908/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 81011/3024/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού 
της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, στις 21 
Νοεµβρίου 2011 και στην οποία θα συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου.  Η εκδήλωση 
περιλαµβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, 
καταθέσεις στεφάνων. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 
γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 44446/4-11-11 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.000  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, 
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αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση 
εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/928/11-11-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού της 
επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, που θα πραγµατοποιηθεί 
στην πόλη των Ιωαννίνων, την 21η Νοεµβρίου 2011 και περιλαµβάνει δοξολογία, οµιλία, 
επιµνηµόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 44446/4-11-11 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2011 «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. 
Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει την έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.). 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 



Α∆Α: 457Ω7Λ9-ΦΚΜ 

 
- 77 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 35ο 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 80876/909/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 81013/3025/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης εορτασµού 
της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, στις 27η  
Νοεµβρίου 2011 και την οποία διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου.  Η εκδήλωση 
περιλαµβάνει στην πόλη των Ιωαννίνων, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση,  
καταθέσεις στεφάνων. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις 
γίνεται µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 46355/4-11-11 και 
κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και 
δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.000  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, 
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αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση 
εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/929/11-11-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Ιωαννίνων, της εκδήλωσης  εορτασµού της 
επετείου της Εθνικής Αντίστασης, που θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων, 
την 27η Νοεµβρίου 2011 και περιλαµβάνει δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση και 
καταθέσεις στεφάνων. 

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε απόφαση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, µε αριθ. πρωτ. 46355/4-11-11 και κρίνεται απαραίτητη, 
δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που 
διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου 
του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων, έτους 2011 «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις Π.Ε. 
Ιωαννίνων» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει την έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, αγορά στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής 
εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 36ο 

Έγκριση µετακίνησης του Χρήστου Ματακούλη, υπαλλήλου του Τµήµατος 
Φυτοϋγειονοµικού & Ποιοτικού Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα την 15-11-2011, για τη συµµετοχή του σε 
σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, µε θέµα «Έλεγχος 
εισαγωγών», 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)}. 

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 Φυτοϋγειονοµικού & Ποιοτικού Ελέγχου της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. Πρωτ. 3509/07-11-2011 έγγραφο , συνηµµένο µε αριθµ. 
πρωτ. 80846/3017/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης στην Αθήνα και της προκαλούµενης 
δαπάνης, του υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού & Ποιοτικού Ελέγχου, 
Χρήστου Ματακούλη, για την συµµετοχή του σε σύσκεψη µε θέµα «Έλεγχος 
Εισαγωγών», που θα διεξαχθεί στις 15-11-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/930/11-11-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού & Ποιοτικού 
Ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Χρήστου 
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Ματακούλη, στην Αθήνα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη 
συµµετοχή του σε σύσκεψη µε θέµα «Έλεγχος Εισαγωγών», που θα διεξαχθεί στις 15-11-
2011 και τη σχετική δαπάνη ποσού € 400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής του 
(µετάβαση την 14-11-2011 και επιστροφή την 15-11-2011) , σε βάρος των πιστώσεων του 
Ε.Φ. 291 και ΚΑΕ 5244 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων). 
…………………………………………………………………………………………………………... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 37ο 

Έγκριση µετακίνησης του Ευάγγελου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Τµήµατος Αλιείας 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, για 
τη συµµετοχή του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. & Α., µε τίτλο «∆ιαχείριση 
Υδατικών πόρων», που θα διεξαχθεί από 5-12-2011 έως 9-12-2011 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)}. 

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 Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
9438/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 80930/3022/09-11-2011 στον 
φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
µετακίνησης στην Αθήνα και της προκαλούµενης δαπάνης, του υπαλλήλου του Τµήµατος 
Αλιείας, Ευάγγελου Κωνσταντινίδη, σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. & Α., µε 
τίτλο «∆ιαχείριση Υδατικών πόρων», που θα διεξαχθεί από 5-12-2011 έως 9-12-2011. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/931/11-11-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου του Τµήµατος Αλιείας, της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ευάγγελου Κωνσταντινίδη, στην Αθήνα, 
για τη συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. & Α., µε τίτλο «∆ιαχείριση 
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Υδατικών πόρων», που θα διεξαχθεί από 5-12-2011 έως 9-12-2011 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 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας). 
…………………………………………………………………………………………………………... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 38ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προστασία πρανών όχθης χειµάρρων Άννινου και Κοµποτέϊκου στην περιοχή Αλή – 
Αγάς Κοµποτίου», προϋπολογισµού € 85.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση 
του έργου «Προστασία πρανών όχθης χειµάρρων Άννινου και Κοµποτέϊκου στην 
περιοχή Αλή – Αγάς Κοµποτίου», προϋπολογισµού € 85.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4090/09-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81034/3026/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
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εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 68.793,79 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 85.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 
176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/932/11-11-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, έτους 2011, µε τίτλο «Προστασία πρανών όχθης χειµάρρων Άννινου και 
Κοµποτέϊκου στην περιοχή Αλή – Αγάς Κοµποτίου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 68.793,79 και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ € 85.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4090/09-
11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία 
συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 39ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου στη 
Θεσσαλονίκη, προκειµένου να παρευρεθεί στη διεθνή τουριστική έκθεση 
PHILOXENIA, από 18 έως 20-11-2011. 
 

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 του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
80787/501/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81470/3047/10-11-2011 στον 
φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, στη Θεσσαλονίκη, προκειµένου να παρευρεθεί στη διεθνή 
τουριστική έκθεση PHILOXENIA, από 18 έως 20-11-2011, καθώς και την έγκριση των 
αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/933/11-11-2011) 
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Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στη 
Θεσσαλονίκη, προκειµένου να παρευρεθεί στη διεθνή τουριστική έκθεση PHILOXENIA, που 
διεξάγεται από 18 έως 20-11-2011, καθώς και τη δαπάνη ποσού 450,00 € για την κάλυψη των 
εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης – αναχώρηση την 17-11-2011 και 
επιστροφή την 20-11-2011 –, διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία 
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», προϋπολογισµού € 
120.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση 
του έργου «Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού Πολυδρόσου», 
προϋπολογισµού € 120.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4094/09-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81046/3027/09-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
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εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 97.191,73 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 120.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του έργου και 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 
176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/934/11-11-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, έτους 2011, µε τίτλο «Επένδυση στραγγιστικής τάφρου εντός οικισµού 
Πολυδρόσου», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) € 97.191,73 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 120.000,00 µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4094/09-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και 
σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», προϋπολογισµού € 1.950.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007–2013».  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3749/10-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81363/3044/10-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το υπόψη έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013» µε την Αριθ. Πρωτ. 2171/01.02.2011 απόφαση 
Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας και διατυπώθηκε σύµφωνη γνώµη 
για την δηµοπράτησή του (προέγκριση) µε το αριθµ. πρωτ. 1043/27-09-2011 έγγραφο 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Αλιεία» του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, που επισυνάπτεται στην εισήγηση. Με τη συνηµµένη  
στην εισήγηση, αριθµ. πρωτ. 2599/22-09-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας, 
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εγκρίθηκαν τα οικονοµικά και λοιπά τεύχη της αναπροσαρµοσµένης µελέτης του έργου 
του θέµατος, όπως αυτά αναπροσαρµόσθηκαν βάσει των παρατηρήσεων που έθεσε η 
ΕΥ∆ Ε.Π. «Αλιεία», ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας. Η Υπηρεσία 
υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 1.573.528,21 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 1.950.000,00 € καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής 
∆ηµοπρασίας του έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει 
στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/935/11-11-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΛΙΕΙΑΣ 
2007 – 2013», µε Κωδικό ΟΠΣΑΑ «125024», µε τίτλο «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 
1.573.528,21 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 1.950.000,00 µε όρους 
όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 3749/10-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και βάσει του αριθµ. 
πρωτ. 1043/27-09-2011 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. «Αλιεία» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, µε το οποίο διατυπώνεται 
σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη διαδικασία µε την οποία θα 
προκηρυχθεί η ως άνω Πράξη, σύµφωνα µε τα οικονοµικά και λοιπά τεύχη (Τεχνική 
Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) της 
αναπροσαρµοσµένης µελέτης του έργου, όπως αυτά αναπροσαρµόσθηκαν βάσει των 
παρατηρήσεων που έθεσε η ΕΥ∆ Ε.Π. «Αλιεία», ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν από τη ∆ΤΕ/ΠΕ 
Άρτας και εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 2599/22-09-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 1ου ΑΠΕ (µειωτικού) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση αναχώµατος ποταµού Λούρου στη θέση «ΘΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 
αναδόχου Ευάγγελου Χουλιάρα 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 Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4077/08-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81148/3029/10-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
προγράµµατος ΚΑΠ/2011 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
αρχικό προϋπολογισµό € 50.000,00 µε ΦΠΑ. Ο παρών 1ος- Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
συνολικής δαπάνης 18.890,92 € µε το ΦΠΑ µειωµένος κατά 109,08 € του ποσού της 
αρχικής σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Νόµου 
3669/2008 και περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για την 
διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης χωρίς τροποποίηση 
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των σχεδίων και της µορφής του έργου καθώς και την χρήση των «επί έλασσον» 
δαπανών για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η «επί έλασσον» δαπάνη δεν 
υπερβαίνει το ποσοτικό όριο του 20% της συµβατικής δαπάνης της οµάδας και το 10% 
της σύµβασης σύµφωνα µε τον Ν.3481/2006. Οι µεταβολές ποσοτήτων των εργασιών 
απαιτήθηκαν για να αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες πρόσβασης στον τόπο του έργου 
µέσω του υπάρχοντος αναχώµατος από την περιοχή Πέτρας µέχρι τη λιµνοθάλασσα 
Θολή καθώς και η επισκευή του αναχώµατος µε σκοπό να προστατευθεί κατά το δυνατόν 
η αυτοφυής βλάστηση της περιοχής και οι οποίες δεν µπορούσαν να προβλεφθούν κατά 
την σύνταξη της µελέτης. Όλες οι δαπάνες των παραπάνω περιγραφοµένων εργασιών 
και οι αυξήσεις των ποσοτήτων καλύπτονται από το ποσό των Απρόβλεπτων του 
Προϋπολογισµού. Με τις εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. ολοκληρώνονται οι εργασίες που έχουν 
περιληφθεί στο αντικείµενο της µελέτης του έργου κατά το µέρος που κατέστη δυνατόν να 
εκτελεστούν. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του Α.Π.Ε., κατά τη σύνταξη του οποίου 
έγινε ανάλωση των απροβλέπτων και των «επί έλασσον» δαπανών ορισµένων 
εργασιών, χωρίς όµως να γίνεται υπέρβαση του 20% της συµβατικής δαπάνης και για το 
λόγο αυτό δεν απαιτείται γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/936/11-11-2011) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (µειωτικό) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Αποκατάσταση αναχώµατος ποταµού Λούρου στη θέση «ΘΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 
αναδόχου Ευάγγελου Χουλιάρα Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 συνολικής δαπάνης € 18.890,92 
µε ΦΠΑ, ήτοι µε µείωση της εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης των € 19.000,00 µε ΦΠΑ, 
κατά € 109,08 µε ΦΠΑ. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 4ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (µειωτικού) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προστασία πρανών και ενίσχυση αναχωµάτων χειµάρρων Άννινου, Κοµποτέϊκου και 
Βωβού», αναδόχου Αρχοντίας Χατζέλλη 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 Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4079/09-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81146/3028/10-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του 
προγράµµατος ΚΑΠ/2011 Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
αρχικό προϋπολογισµό € 100.000,00 µε ΦΠΑ. Ο παρών 1ος- Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
συνολικής δαπάνης  29.998,47 € µε το ΦΠΑ µειωµένος κατά 1,53 €  του ποσού της 
αρχικής σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις   του άρθρου 57 του Νόµου 
3669/08 και περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση 
προφανών παραλήψεων της µελέτης χωρίς τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής 
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του έργου, καθώς και τη χρήση των « επί έλασσον»  δαπανών για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου. Η «επί έλασσον» δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσοτικό όριο 
του 20% της συµβατικής δαπάνης της οµάδας και το 10% της σύµβασης σύµφωνα µε τον 
Ν.3481/2006. Οι µεταβολές ποσοτήτων των εργασιών απαιτήθηκαν προκειµένου 
ολοκληρωθεί το έργο και διότι δεν µπορούσαν να προβλεφθούν στην σύνταξη  µελέτης 
του έργου. Όλες οι δαπάνες των παραπάνω περιγραφοµένων εργασιών και οι αυξήσεις 
των ποσοτήτων καλύπτονται από το ποσό των Απρόβλεπτων του Προϋπολογισµού. Με 
τις εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. ολοκληρώνονται οι εργασίες που έχουν περιληφθεί στο 
αντικείµενο της µελέτης του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του Α.Π.Ε., κατά 
τη σύνταξη του οποίου έγινε ανάλωση των απροβλέπτων και των «επί έλασσον» 
δαπανών ορισµένων εργασιών, χωρίς όµως να γίνεται υπέρβαση του 20% της 
συµβατικής δαπάνης και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται γνωµοδότηση του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/937/11-11-2011) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (µειωτικό) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προστασία πρανών και ενίσχυση αναχωµάτων χειµάρρων Άννινου, Κοµποτέϊκου και 
Βωβού», αναδόχου Αρχοντίας Χατζέλλη Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 συνολικής δαπάνης 
€ 29.998,47 µε ΦΠΑ, ήτοι µε µείωση της εγκεκριµένης συµβατικής δαπάνης των € 30.000,00 
µε ΦΠΑ, κατά € 1,53 µε ΦΠΑ. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 5ο 

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού και των όρων της διακήρυξής του, για 
την προµήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών έτους 2012 για την κάλυψη 
υπηρεσιακών  αναγκών  της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 µε αρ. πρωτ. 81100/4162/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
81160/3031/10-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
Α) την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού  προµήθειας γραφικών – χαρτικών 
ειδών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το έτος 2012, 
προϋπολογισµού 20.000,00 € (µε Φ.Π.Α.) και Β) την έγκριση των όρων της 
επισυναπτόµενης στην εισήγηση, διακήρυξης (υπ’ αριθµ. 8/2011) µε ηµεροµηνία 
διαγωνισµού την 08/12/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. µέχρι 10.30 π.µ. καθώς 
και του σχεδίου σύµβασης. Σε περίπτωση επανάληψης ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  
09/12/2011 ηµέρα Παρασκευή και την ίδια ώρα. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος.  
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/938/11-11-2011) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια γραφικών 
– χαρτικών ειδών, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το 
έτος 2012, προϋπολογισµού 20.000,00 € µε ΦΠΑ, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΕΦ 
072, ΚΑΕ 1111 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας). 

− Εγκρίνει τους όρους της αριθµ. 8/2011 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού µε τα 
Παραρτήµατά της, όπως αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, και 
επισυνάπτεται στην ανωτέρω, αριθµ. πρωτ. 81100/4162/09-11-2011 εισήγηση της 
Υπηρεσίας, µε ηµεροµηνία διεξαγωγής την 08-12-2011. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση επανάληψης, ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 09-12-2011. 
......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 6ο 

Έγκριση του από 08-11-2011 Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την ασφαλιστική 
κάλυψη των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, για  το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 µέχρι 20-11-2012.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 29/884/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης της ασφαλιστικής κάλυψης των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε τη λήψη 
κλειστών προσφορών (µε χαµηλότερη τιµή), µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από 21-
11-2011 µέχρι 20-11-2012, συνολικού προϋπολογισµού € 11.500,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0899).  

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
81103/4163/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81156/3030/10-11-2011 στον 
φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση ανάθεσης στην 
ασφαλιστική εταιρεία PERSONAL (µε ασφαλιστικό σύµβουλο τον ∆ιαµάντη Βασίλειο) την 
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ασφάλιση των είκοσι επτά (27) οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας,  
(µετά  την διαδικασία της λήψης κλειστών προσφορών ), για το χρονικό διάστηµα από 21-
11-2011 µέχρι 20-11-2012 συνολικού  κόστους ασφαλίστρων 8.454,00€ Επισυνάπτεται  
αντίγραφο του Πρακτικού της Επιτροπής στο οποίο φαίνεται ότι υποβλήθηκαν οκτώ (8) 
προσφορές ασφαλιστικών εταιρειών εµπρόθεσµες µε τα αντίστοιχα ποσά και ότι η 
ανωτέρω εταιρεία έχει το χαµηλότερο συνολικό ποσό ασφαλίστρων. 

Στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 

« ….. µετά την λήξη της παραλαβής των προσφορών (10.30 πµ) (η Επιτροπή) προχώρησε 
στην καταγραφή των  οκτώ (8) προσφορών που κατατέθηκαν και  µετά στο άνοιγµα αυτών 
που  έχουν ως εξής: 

   1-Ασφαλιστική εταιρεία ΜΙΝΕΤΑ (Ασφαλιστικός Σύµβουλος ∆ρίκος Αλέξανδρος)µε 
συνολικό ποσό  ασφαλίστρων 11.499,00€ . 

   2-Ασφαλιστική εταιρεία INTERLIFE (Ασφαλιστικός Σύµβουλος Παπαθεοδώρου Ηρώ µε 
συνολικό ποσό ασφαλίστρων 10.181,40€. 

   3-Ασφαλιστική εταιρεία Υ∆ΡΟΓΕΙΟΣ (Ασφαλιστικός Σύµβουλος Χρήστος Παππάς ) µε 
συνολικό ποσό  ασφαλίστρων 9.530,00€  

   4-Ασφαλιστική εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Ασφαλιστικός Σύµβουλος Πέτσιος 
∆ηµήτριος-Πέτσιου Αιµιλία) µε συνολικό ποσό ασφαλίστρων 11.257,04 . 

    5-Ασφαλιστική εταιρεία EIG EVIMA (Ασφαλιστικός Σύµβουλος Πέτσιος ∆ηµήτριος-
Πέτσιου Αιµιλία) µε συνολικό ποσό  ασφαλίστρων 10.679,00€ .  

   6-Ασφαλιστική εταιρεία PERSONAL (Ασφαλιστικός Σύµβουλος ∆ιαµάντης Βασίλειος) µε 
συνολικό ποσό  ασφαλίστρων 8.454,00€  

    7–Ασφαλιστική εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Ασφαλιστικός Σύµβουλος ∆ήµα 
Αικατερίνη-Μπίνας Βασίλειος)µε συνολικό ποσό ασφαλίστρων 11.257,04. 

    8-Ασφαλιστική εταιρεία NP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ (Ασφαλιστικός Σύµβουλος 
Ντούκας Φώτιος) µε συνολικό ποσό  ασφαλίστρων 11.387,00€ .  

      Μετά των έλεγχο των προσφορών έγιναν δεκτές όλες οι προσφορές. Η επιτροπή 
εισηγείται την ανάθεση για την ασφάλιση των είκοσι επτά (27) οχηµάτων και Μηχανηµάτων 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην εταιρεία PERSONAL µε Ασφαλιστικό Σύµβουλο τον  
∆ΙΑΜΑΝΤΗ  Βασίλειο και µε  ποσό ασφαλίστρων 8.454,00€ που είναι και το χαµηλότερο 
ποσό από τις προσφορές που κατατέθηκαν. Η ανωτέρω ασφάλιση αφορά το χρονικό 
διάστηµα  από 21-11-2011 µέχρι 21-11-2012. 

 Την ώρα 11.10 πµ κατατέθηκε µε την ταχυµεταφορά πόρτα-πόρτα προσφορά της 
Ασφαλιστικής Εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ η οποία απορρίφθηκε ως εκπρόθεσµη και δεν ανοίχθηκε, 
αλλά θα επιστραφεί.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/939/11-11-2011) 

o Εγκρίνει το από 08-11-2011 Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών για την ασφαλιστική 
κάλυψη των είκοσι επτά (27) οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα από 21-11-2011 µέχρι 20-11-2012, 
σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα και καταγραφή των οκτώ (8) 
κλειστών προσφορών που κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και έγιναν αποδεκτές. Από τον 
έλεγχο αυτών προέκυψε ότι συµφερότερη είναι η προσφορά της εταιρείας PERSONAL, µε 
ασφαλιστικό σύµβουλο τον Βασίλειο ∆ιαµάντη, µε συνολικό ποσό ασφαλίστρων 
8.454,00€. 

o Εγκρίνει την ανάθεση της ασφαλιστικής κάλυψης των είκοσι επτά (27) οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστηµα 
από 21-11-2011 µέχρι 20-11-2012, µε τη σύναψη σχετικού συµφωνητικού, στην 
ασφαλιστική εταιρεία PERSONAL, µε ασφαλιστικό σύµβουλο τον Βασίλειο ∆ιαµάντη, 
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βάσει του ανωτέρω από 08-11-2011 Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών, µε συνολικό 
ποσό ασφαλίστρων 8.454,00 € µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Φορέας 072 και ΚΑΕ 0899). 

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

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 7ο 

Έγκριση µετακίνησης της Βασιλικής Συγκούνα, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ηµόσιας 
Υγείας Ηπείρου στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, που θα διεξαχθεί στις 14 και 15-11-2011 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 ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 81127/3232/10-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81167/3032/10-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και την πίστωση εκτός έδρας της 
υπαλλήλου Συγκούνα Βασιλικής, Επισκέπτριας Υγείας, για να συµµετάσχει στο 6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας που θα γίνει στην Αθήνα 14 και 15 
Νοεµβρίου 2011. Το ποσό ανέρχεται στα 350 ευρώ περίπου εκ των οποίων τα 60 ευρώ 
είναι για έξοδα συµµετοχής 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/940/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Βασιλικής Συγκούνα, Επισκέπτριας Υγείας, υπαλλήλου της ∆/νσης 
∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της στο 6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, που θα διεξαχθεί στις 14 και 15-11-
2011 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 350,00 περίπου, για την κάλυψη των εξόδων 
εκτός έδρας µετακίνησης, εκ των οποίων ποσό € 60,00 για έξοδα συµµετοχής στο Συνέδριο, 
σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 (για τα έξοδα µετακίνησης) και ΚΑΕ 
0882 (για τα έξοδα συµµετοχής στο Συνέδριο), του προϋπολογισµού 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. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 8ο 

Έγκριση µετακίνησης της Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη συµµετοχή της στην δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου «A 
sustainable development model for Green Mountain Ar eas -  Green Mountain», που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
“South East Europe” η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Kőszeg της Ουγγαρίας από 21 
έως 25-11-2011. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 81429/2238/10-11-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81461/3045/10-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και δαπάνης της 
υπαλλήλου Τέσια Καλλιόπης, ειδικής συνεργάτιδας της Περιφέρειας, από 21 -11-2011 
έως 25-11-2011,  για τη  συµµετοχή στην δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου «A 
sustainable development model for Green Mountain Areas -  Green Mountain» (αρ. 
έγκρισης SEE/B/0012/2.3/X) που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “South East Europe”, που θα πραγµατοποιηθεί στο 
Kőszeg της Ουγγαρίας.  Το έργο  έχει επίκεντρο τις παρεµβάσεις σε ορεινές περιοχές οι 
οποίες πλήττονται από την εγκατάλειψη, την απώλεια της βιοποικιλότητας, την 
υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων και την απουσία µιας αειφόρου αναπτυξιακής 
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πολιτικής. Απώτερος στόχος  του έργου είναι η ανάπτυξη ενός  µοντέλου για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη  των περιοχών και η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την 
ενίσχυση,  τη διατήρηση και την αξιοποίηση τους. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στο έργο εγκρίθηκε µε την αριθµ.16/68/12-9-2011 Απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Η προκαλούµενη  δαπάνη θα  βαρύνει την πίστωση έργου και συγκριµένα την κατηγορία 
δαπανών «TRAVEL AND ACCOMODATION» -Ταξίδια και ∆ιαµονή. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 30/941/11-11-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Καλλιόπης Τέσια, ειδικής συνεργάτιδας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, από 21 έως 25-11-2011, στο Kőszeg της Ουγγαρίας, για τη συµµετοχή της στην 
δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου «A sustainable development model for Green 
Mountain Areas - Green Mountain», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “South East Europe” στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου 
συµµετέχει σύµφωνα µε την αριθµ. 16/68/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου. 

Η προκαλούµενη δαπάνη για τη µετακίνηση της ανωτέρω ειδικής συνεργάτιδας της 
Περιφέρειας Ηπείρου, θα βαρύνει την πίστωση έργου και συγκριµένα την κατηγορία 
δαπανών «TRAVEL AND ACCOMODATION» -Ταξίδια και ∆ιαµονή. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε 
τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας 
“South East Europe”, στη σχετική αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», 
που µειοψήφησε « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία 
δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην 
παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται 
προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που αποτελούν πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα 
συµφέροντα των ολίγων». 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 9ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, µε την οποία εγκρίθηκε η 
εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», 
προϋπολογισµού € 150.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 81143/1999/10-11-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81464/3046/10-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Θεσπρωτίας συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, προϋπολογισµού 
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δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 119.515,71 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 150.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα 
τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης Ανοιχτής ∆ηµοπρασίας του 
έργου και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας σύµφωνα µε 
το άρθρο 176 του Ν 3852/2010, προκειµένου να προχωρήσει στη δηµοπράτησή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/942/11-11-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου που χρηµατοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2011, µε τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και 
απρόβλεπτα) € 119.515,71 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 150.000,00 
µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 81143/1999/10-11-2011εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

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

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 10ο 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό 
Καταφύγιο Κορωνησίας», προϋπολογισµού € 1.950.000,00 µε ΦΠΑ, που 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007–2013». 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 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. 

7. Την Αριθ. Πρωτ. 2171/01.02.2011 απόφαση Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων 
& Αλιείας, µε την οποία το έργο του θέµατος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013». 

8. Την αριθµ. 30/935/11-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους 
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όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και 
επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 3749/10-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και βάσει 
του αριθµ. πρωτ. 1043/27-09-2011 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
«Αλιεία» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, µε το οποίο 
διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης και τη 
διαδικασία µε την οποία θα προκηρυχθεί η ως άνω Πράξη, σύµφωνα µε τα οικονοµικά 
και λοιπά τεύχη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων) της αναπροσαρµοσµένης µελέτης του έργου, όπως αυτά 
αναπροσαρµόσθηκαν βάσει των παρατηρήσεων που έθεσε η ΕΥ∆ Ε.Π. «Αλιεία», 
ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν από τη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας και εγκρίθηκαν µε την αριθµ. πρωτ. 
2599/22-09-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3768/11-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81587/3048/11-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία εισηγείται τη συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, που προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 (Κωδικοποίηση της 
Νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων) και αφορά έργα προϋπολογισµού πάνω από 
το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Για 
µέλη της  Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του παραπάνω έργου, καθώς και για 
τυχόν επανάληψη αυτής,  η Υπηρεσία προτείνει τους αναφερόµενους στην εισήγηση 
υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, καθώς και εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται 
από το Νόµο, µε τους αναπληρωτές τους, όπως αυτοί υποδείχθηκαν από τους 
αντίστοιχους Φορείς. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/943/11-11-2011) 

Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 
2013», µε Κωδικό ΟΠΣΑΑ «125024», µε τίτλο «Αλιευτικό Καταφύγιο Κορωνησίας», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 
1.573.528,21 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 1.950.000,00 όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 21 του Ν 3669/2008 και αφορά έργα προϋπολογισµού πάνω 
από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), 
αποτελούµενη από τους κάτωθι υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε τους 
αναπληρωτές τους, καθώς και από τους εκπροσώπους των Φορέων που προβλέπονται από 
το Νόµο, µε τους αναπληρωτές τους, ως εξής: 

Τακτικά µέλη: 

1. Νταλάκο Σοφοκλή, Μηχανολόγο Μηχανικό, στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, ως Πρόεδρο, 

2. Ζαρκάδα Ιωάννα, Πολιτικό Μηχανικό, στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, µέλος, 

3. Παππά Αλεξία, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, µέλος, 

4. Κούκο Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό, στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, µέλος, 

5. Παπάζογλου Χρήστο, Εκπρόσωπο ΠΕ∆, 

6. Χρηστάκη Ευάγγελο, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΤΕΕ, 

7. Σφήκα Σωτήριο, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, Οργανώσεων,   

Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Πανή Στέφανο, Πολιτικό Μηχανικό, στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, 

2. Πούλο Μιχάλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας,  

3. Παπαβασιλείου Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό, στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, µέλος, 

4. Καριώρη ∆ηµήτριο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, στη ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, 
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5. Γκούβα Θεόδωρο, Εκπρόσωπο ΠΕ∆, 

6. Τσιρώνη Χρυσάνθη, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό, Εκπρόσωπο ΤΕΕ, 

7. Πανούτσο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο Εργοληπτικών Οργανώσεων. 

Καθήκοντα Γραµµατέα της Επιτροπής θα εκτελεί η υπάλληλος της ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας, Ελένη 
Μέκιου, Σχεδιάστρια, αναπληρούµενη από την Αποστολία ∆ιαµάντη, ∆ιοικητικό υπάλληλο 
της ίδιας Υπηρεσίας. 
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. Πλιάκος Μιχαήλ,  
  

3. Καττής Νικόλαος, 
 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
  
5. Κατέρης Ιωάννης, 
 
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. 30/2011 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 έντεκα (11) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 80880/3019/09-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 11ο 

Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια συρίγγων, για τη διενέργεια εµβολιασµού σε 
µαθητές της Α’ τάξης των ∆ηµοτικών Σχολείων της Άρτας, από τη ∆/νση ∆ηµόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας  της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
1509/11-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 81656/3050/11-11-2011 στον 
φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
προµήθεια συρίγγων, για τη διενέργεια εµβολιασµού µε BCG στους µαθητές της Α΄ τάξης 
των ∆ηµοτικών Σχολείων της Π.Ε. Άρτας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 30/944/11-11-2011) 
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Εγκρίνει την δαπάνη ποσού € 175,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) για την προµήθεια 
συρίγγων, για τη διενέργεια εµβολιασµού µε BCG σε µαθητές της Α’ τάξης των ∆ηµοτικών 
Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, από τη ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 151 ΚΑΕ 1211 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας).  
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 
 

 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


