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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32/21-11-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι µία (21) του µηνός 
Νοεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα 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. 83752/3125/17-11-2011 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. 
83752/3125/17-11-2011 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).    

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

Επικύρωση πρακτικών των προηγούµενων, από 11-11-2011 και 18-11-2011 συνεδριάσεων.  
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1. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων στην Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας. 

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

3. Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις εορτασµών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας. 

4. Έγκριση δαπάνης ποσού 236,20 €, που αφορά στα έξοδα µετακίνησης του Γεωργίου 
Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα για 
συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆.  µε τίτλο «∆ιαχείριση υδατικών 
πόρων», από 10 έως 14-10-2011. 

5. Έγκριση µετακίνησης του Γενικού ∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για την ∆ιοίκηση, Οικονοµικά και Πολιτικές της Υγείας, που θα 
διεξαχθεί από 14/12/2011 έως 17/12/2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο ∆.∆. 
Βίτσας ∆ήµου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος – Ηλίας 
Νικόλαος», µέχρι την 30-05-2012. 

7. Έγκριση µαταίωσης του διαγωνισµού για την Πράξη µε τίτλο «Ενέργειες για την 
Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», και 
επαναπροκήρυξής του, µε αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης, βάσει του αριθµ. 6/07-
11-2011 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. 

8. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

9. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

10. Έγκριση δαπάνης ποσού 25,05 € για τη συµπληρωµατική ασφάλιση (θραύση 
κρυστάλλων) των  ΚΥ 7891 και ΚΥ 9086 οχηµάτων της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. τα  οποία  
ανήκουν  πλέον  στη Π.Ε. Άρτας. 

11. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών, ανά ΚΑΕ, Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη 
λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

12. Έγκριση µεταβίβασης του υπολοίπου του λογαριασµού της Π.Ε. Πρέβεζας, µε την 
επωνυµία «Λογαριασµός Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» στον ∆ήµο Πρέβεζας, και κλείσιµο 
αυτού, λόγω µεταβίβασης της σχετικής αρµοδιότητας. 

13. Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργολαβία αποκατάστασης ζηµιών καθίζησης τµήµατος 8ης 
επαρχιακής οδού στη Βρυσούλα» προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

14. Έγκριση των επί µέρους µελετών: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση, Οριστική 
Γεωλογική µελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών 
έργων, στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού 
Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα 
Μπακόλα», αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων  « ∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ 
Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ 
& ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ. 

15. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
επαρχιακού δρόµου εντός ∆∆ Καµπής ∆ήµου Ξηροβουνίου µετ’ απαλλοτριώσεων», 
αναδόχου ∆ηµήτριου Φούκα, Ε∆Ε. 

16. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ανακατασκευή κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών αρδευτικού δικτύου Γραµµενίτσας», 
προϋπολογισµού € 240.000,00 µε ΦΠΑ. 
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17. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», 
προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ. 

18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες 
καθαρισµού διευθετηµένης κοίτης χειµάρρου  Μπούση», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες συµπληρωµατικές 
εργασίες διάνοιξης αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόµυλου Κρυονερίου», 
προϋπολογισµού € 5.000,00 µε ΦΠΑ. 

20. Έγκριση οριστικής µαταίωσης των αποτελεσµάτων του πρόχειρου διαγωνισµού και µη 
υπογραφή της σύµβασης µε την εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ για την προµήθεια  του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος Success (spinosad) για τις ανάγκες του Προγράµµατος  
∆ακοκτονίας έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

1. Έγκριση µετακίνησης του Νικολάου Ντούσκου, ειδικού συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη συµµετοχή του σε ενηµερωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες, από 28 έως 30-
11-2011 και έγκριση των σχετικών δαπανών.  

2. Έγκριση δαπάνης ποσού € 40.500,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου  2011. 

3. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην Αθήνα 
από 22 έως 26-11-2011 για υπηρεσιακούς λόγους. 

 Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις των προηγούµενων, από 11-11-
2011 και 18-11-2011 συνεδριάσεων.  

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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 δαπανών για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 83311/843/16-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 83328/3113/16-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού της 
Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, στις 21 Νοεµβρίου 
2011 και στην οποία θα συµµετέχει η Π.Ε. Άρτας.  Η εκδήλωση περιλαµβάνει στην πόλη 
της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση,  καταθέσεις στεφάνων, παράθεση 
δεξίωσης (προσφορά καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους. Η συµµετοχή 
της Π.Ε. Άρτας στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 80591/10-11-
11 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται 
από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της 

ΑΔΑ: 457Κ7Λ9-9ΤΜ



 - 5 - 

Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 800  € 
πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, που περιλαµβάνει έκδοση 
προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης (προσφορά καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 
100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Άρτας, 
∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών 
σκευών, 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 32/946/21-11-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού της 
επετείου για τον εορτασµό της Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, που θα πραγµατοποιηθεί 
στην πόλη της Άρτας, την 21η Νοεµβρίου 2011 και περιλαµβάνει δοξολογία, οµιλία, 
επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και παράθεση δεξίωσης (προσφορά καφέ, 
αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε την αριθ. 
πρωτ. 46355/4-11-11 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Π.Ε. Άρτας βάσει 
του µε αριθ. πρωτ. 80591/10-11-11 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι  επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 800,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2011 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία 
περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης (προσφορά 
καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους 
κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, 
αναλωσίµων, οικιακών σκευών, 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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 δαπανών για τον εορτασµό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην 
Περιφερειακή Ενότητα 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 του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 83318/844/16-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 83327/3112/16-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση διοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης εορτασµού της 
επετείου της Εθνικής Αντίστασης, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, στις 27 
Νοεµβρίου 2011 και στην οποία θα συµµετέχει η Π.Ε. Άρτας.  Η εκδήλωση περιλαµβάνει 
στην πόλη της Άρτας, δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων, 
παράθεση δεξίωσης (προσφορά καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους. Η 
συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 
80876/11-11-11 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου και κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι 
επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
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λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης 500  € πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, που 
περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης (προσφορά καφέ, 
αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους κοµµάτων, 
Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, 
οικιακών σκευών, 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 32/947/21-11-2011) 

− Εγκρίνει τη διοργάνωση, εκ µέρους της Π.Ε. Άρτας, της εκδήλωσης  εορτασµού της 
επετείου της Εθνικής Αντίστασης, που θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη της Άρτας, την 
27η Νοεµβρίου 2011 και περιλαµβάνει δοξολογία, οµιλία, επιµνηµόσυνη δέηση, 
καταθέσεις στεφάνων και παράθεση δεξίωσης (προσφορά καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 
100 προσκεκληµένους.  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στις σχετικές εκδηλώσεις γίνεται µε την αριθ. 
πρωτ. 46355/4-11-11 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, και της Π.Ε. Άρτας βάσει 
του µε αριθ. πρωτ. 80876/11-11-11 εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου και κρίνεται 
απαραίτητη, δεδοµένου ότι επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων 
σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας Ηπείρου.   

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Άρτας έτους 2011 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη των 
εξόδων της συµµετοχής της Π.Ε. Άρτας στη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία 
περιλαµβάνει έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης (προσφορά 
καφέ, αναψυκτικού κλπ) για 100 προσκεκληµένους, δηλ. Βουλευτές, εκπροσώπους 
κοµµάτων, Αρχές Άρτας, ∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α., (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, 
αναλωσίµων, οικιακών σκευών, 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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 δαπανών για εκδηλώσεις εορτασµών στην Περιφερειακή Ενότητα 
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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 82733/4255/15-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 82766/3099/15-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού διακοσίων ευρώ (200 €), για την κάλυψη 
διαφόρων δαπανών για προµήθειες και έξοδα (π.χ. στεφάνων) που θα γίνουν κατά την 
διοργάνωση των εορτασµών: 1) Εορτασµού της ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων, που θα 
γίνει την 21η Νοεµβρίου 2011 και 2) Εορτασµού της Εθνικής Αντίστασης, που θα γίνει την 
27η Νοεµβρίου 2011. Η δαπάνη θα βαρύνει τον φορέα  τις πιστώσεις του φορέα 072 και 
ΚΑΕ 5161 της ΠΕ Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/948/21-11-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 200,00 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2011 (ΕΦ 072 ΚΑΕ 5161), για την κάλυψη διαφόρων δαπανών για 
προµήθειες και έξοδα (π.χ. στεφάνων) που θα γίνουν κατά τη διοργάνωση από την Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, των εορτασµών: α) της ηµέρας των Ενόπλων ∆υνάµεων, την 21η Νοεµβρίου 
2011 και β) της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, την 27η Νοεµβρίου 2011. 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 δαπάνης ποσού 236,20 €, που αφορά στα έξοδα µετακίνησης του Γεωργίου 
Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα για 
συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆.  µε τίτλο «∆ιαχείριση 
υδατικών πόρων», από 10 έως 14-10-2011.  
 

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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
81826/11-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81869/3068/11-11-2011 στον 
φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 
236,20 €, που αφορά τα έξοδα µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης 
Γεώργιου Μαργώνη στην Αθήνα για συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 
Ε.Κ.∆.∆.  µε τίτλο «∆ιαχείριση υδατικών πόρων» και κωδικό 80073Ρ11. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0711 της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Έγκριση 
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δέσµευσης πίστωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας ποσού 241,50€ µε την απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης Α/Α 3013 Α.∆.Α.45ΟΠ7Λ9-Ψ3Ρ). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/949/21-11-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 236,20 που αφορά στα έξοδα µετακίνησης του Γεωργίου 
Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Αθήνα για τη 
συµµετοχή του σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του Ε.Κ.∆.∆. µε τίτλο «∆ιαχείριση υδατικών 
πόρων» και κωδικό 80073Ρ11, από 10 έως 14-10-2011, σε βάρος των πιστώσεων του 
φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0711 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 µετακίνησης του Γενικού ∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
Περιφέρειας Ηπείρου, Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για την ∆ιοίκηση, Οικονοµικά και Πολιτικές της Υγείας, που θα 
διεξαχθεί από 14/12/2011 έως 17/12/2011 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)} 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 Γεν. ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
83061/3341/16-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 83131/3130/16-11-2011 στον 
φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης και 
την πίστωση εκτός έδρας του Γεν/κού ∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 
Ιωάννη Νικόπουλου για να συµµετάσχει στο 7ο Πανελλήνιο  Συνέδριο για την ∆ιοίκηση, 
Οικονοµικά και Πολιτικές της Υγείας που θα γίνει στην Αθήνα από 14/12/2011 έως 
17/12/11. Το ποσό ανέρχεται στα  700  ευρώ περίπου εκ των οποίων τα 160 ευρώ είναι 
έξοδα συµµετοχής. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/950/21-11-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Ιωάννη Νικόπουλου, Γενικού ∆/ντή ∆ηµόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο 7ο 
Πανελλήνιο  Συνέδριο για την ∆ιοίκηση, Οικονοµικά και Πολιτικές της Υγείας, που θα διεξαχθεί 
από 14 έως 17-12-2011 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 700,00 περίπου, για την 
κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης, εκ των οποίων ποσό € 160,00 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). 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο 
∆.∆. Βίτσας ∆ήµου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος 
– Ηλίας Νικόλαος», µέχρι την 30-05-2012.  
 

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.∆. 
1/86/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76452/7868/15-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 82991/3107/16-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 25-10-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου, µέχρι 
την 30-05-2012 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η Υπηρεσία εισηγείται τη 
χορήγηση της παράτασης προθεσµίας η οποία απαιτείται, για την ολοκλήρωση εργασιών 
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οι οποίες δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών που 
επικρατούν την περίοδο αυτή στην περιοχή και οι οποίες καθιστούν επισφαλή την 
τεχνικώς άρτια κατασκευή και ποιότητά τους και για κλείσιµο του φακέλου της εργολαβίας, 
ενώ µέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί το 90% του έργου. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/951/21-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Κατασκευή κτιρίων εξυπηρέτησης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο ∆.∆. Βίτσας 
∆ήµου Κεντρικού Ζαγορίου», αναδόχου Κοιν/ξίας «Τσοµπίκος ∆ηµήτριος – Ηλίας Νικόλαος», 
µέχρι την 30-05-2012, 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. 26/757/22-09-2011 απόφαση της Ο.Ε., είχε χορηγηθεί και άλλη παράταση 
για το ίδιο έργο και σηµειώνει ότι µέχρι τώρα έπρεπε το έργο να είχε ολοκληρωθεί. 

......................................................................................................................................................  
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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 

Έγκριση µαταίωσης του διαγωνισµού για την Πράξη µε τίτλο «Ενέργειες για την 
Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου», και 
επαναπροκήρυξής του, µε αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης, βάσει του αριθµ. 
6/07-11-2011 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί 
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων. 

6. Την αριθµ. πρωτ. 5624/11-11-2009 Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου περί 
Ένταξης της Πράξης του θέµατος στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά 
Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013» και ειδικότερα στον Άξονα προτεραιότητας -6- «Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου», Θεµατική Προτεραιότητα -57- «Συνδροµή στη 
Βελτίωση Τουριστικών Υπηρεσιών», την µε αριθµ. πρωτ. 3157/28-06-2010 1η 
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Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης, και τη χρηµατοδότηση της Πράξης µε κωδικό 
2010ΕΠ01880020217012 σύµφωνα µε τη ΣΑΕΠ 018/8. 

7. Την αριθµ. πρωτ. 4606/07-07-2010 απόφαση της Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, περί 
προκήρυξης ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου 
της Πράξης του θέµατος, σύµφωνα µε την αριθµ. 3/2010 Προκήρυξη της Πράξης µε το 
Παράρτηµα αυτής και βάσει της αριθµ. πρωτ. 2329/30-06-2010 Προέγκρισης 
∆ηµοπράτησης της Πράξης από την Ε∆Α Περιφέρειας Ηπείρου και του αριθµ. πρωτ. 
7266/16-06-2010 εγγράφου παροχής σύµφωνης γνώµης του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού / Γενική Γραµµατεία Τουρισµού µε θέµα «Προκήρυξη τουριστικής προβολής 
Περιφέρειας Ηπείρου». 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 16-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 83445/3119/17-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), περί 
µαταίωσης του διαγωνισµού του θέµατος και επαναπροκήρυξής του, βάσει του 
συνηµµένου αριθµ. 6/7-11-2011 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή για τους λόγους που αναφέρονται σ’ 
αυτό, εισηγείται τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επαναπροκήρυξή του, µε 
αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης. Ειδικότερα, το ως άνω Πρακτικό αναγράφει επί 
λέξει: 

«Η Επιτροπή, βρισκόμενη σε πλήρη απαρτία και έχοντα υπόψη της. 

1. Το Ν. 3852/2010, ιδίως το άρθρο 176 αυτού. 

2. Το Π.Δ. 118/2007, άρθ. 21 και 13, παρ. 3 

3. Την αριθμ. 3/2010 Προκήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου, ιδίως τα άρθ. Β.3 και Γ.5.7. 

4. Την με αρ. πρωτ. 14873/395/4-4-06 εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ 

5. Την αρ. 85/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

6. Το Πρακτικό 4/04-04-2011 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του εν λόγω 

Διαγωνισμού 

7. Την από 01-07-11 και με αριθμό κατάθεσης 39/01-07-2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  της 

Ένωσης των εταιρειών «Γραφική Δημιουργική Διαφημιστική ΕΠΕ» και «Παραμάουντ ΑΕ» 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και του περιεχομένου που μετ’ αναβολή 

συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στις 09-11-2011 

8. Το γεγονός ότι ήδη έληξε η κατά παράταση ισχύς των προσφορών που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο του εν λόγω προκηρυχθέντος διαγωνισμού. 

9. Ό, τι διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

Εισηγείται, τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του, με αποσαφήνιση των 

όρων της διακήρυξης.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/952/21-11-2011) 

− Ματαιώνει τον ανοιχτό διαγωνισµό για την επιλογή Αναδόχου της Πράξης µε τίτλο 
«Ενέργειες για την Προώθηση και Προβολή του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού € 940.495,87 πλέον ΦΠΑ, η οποία είναι ενταγµένη στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος 2007-2013», µε 
χρηµατοδότηση από τη ΣΑΕΠ 018/8, µε ΚΑ 2010ΕΠ01880020217012, για τους λόγους 
που αναφέρονται στο αριθµ. 6/07-11-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, και ειδικότερα επειδή ήδη έληξε η κατά παράταση ισχύς 
των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισµού και επειδή απαιτείται 
αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης αυτού. 
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− Εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του ως άνω διαγωνισµού, µε αποσαφήνιση των όρων της 
διακήρυξης. 

....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. 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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 

Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
83455/6115/16-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 83507/3124/17-11-
2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, όπως αναφέρονται στον επισυναπτόµενο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/953/21-11-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
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προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ για τα κατωτέρω υλικά και εργασίες η 
εκταµίευση θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες:    

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ µε 

ΦΠΑ 
ΚΑΕ 

Αναλώσιµα Υπολογιστών – Φωτοτυπικών (τόνερ-µελάνες) 6.000 € ΚΑΕ: 1111 

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

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

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών  (ανταλλακτικά) 3.000 € ΚΑΕ: 1329 

Επισκευές Η/Υ – Φωτοτυπικών (παροχή υπηρεσιών) 2.000 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (κλειδιά , εργαλεία)    500 € ΚΑΕ: 1699 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (ανταλλακτικά)    500 € ΚΑΕ: 1329 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (ασανσερ συντήρηση)    500 € ΚΑΕ: 0851 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (παροχή υπηρεσιών)    500 € ΚΑΕ: 0869 

Εργασίες – Υλικά Συντήρησης (υπόλοιπα)    500 € ΚΑΕ: 0871 

Υλικά Καθαριότητας 2.000 € ΚΑΕ: 1231 

Υγειονοµικό υλικό 1.000 € ΚΑΕ: 1219 

Αγορές συγγραµµάτων- εγχειριδίων 1.000 € ΚΑΕ: 1121 

Λοιπές ∆απάνες 1.000 € ΚΑΕ: 1699 

Πινακίδες 5.000 € ΚΑΕ: 1699 

Σφραγίδες  4.000 € ΚΑΕ: 1111 

Τυπογραφικές Εργασίες 4.000 € ΚΑΕ: 0843 

Γραφικά εκτός διαγωνισµού – Φωτοτυπήσεις 5.000 € ΚΑΕ: 1111 

∆απάνες για δηµοσιεύσεις στον Τύπο 1.000 € ΚΑΕ: 0841 

∆απάνη για µυοκτονία και απεντόµωση    500 € ΚΑΕ: 0871 

Τηλεπικοινωνιακό Υλικό 1.000 € ΚΑΕ: 1725 

......................................................................................................................................................  
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. 32/2011 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-
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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3427/16-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 83442/3118/17-11-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, όπως αναφέρονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/954/21-11-2011) 

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

 

ΑΔΑ: 457Κ7Λ9-9ΤΜ



 - 22 - 

ΕΦ/ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση 
&επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

80.000,00 2.580,72 

∆απάνη για καθαρισµό και συντήρηση 
καυστήρων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας  
και των ∆/νσεων Εκπ/σης, καθώς και 
καθαρισµός χαλιών του ∆ιοικητηρίου της 
Π.Ε. Άρτας και  συντήρηση ανελκυστήρα  
µηνών Μαΐου – ∆εκεµβρίου 2011του κτιρίου 
της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ν. 
Άρτας 

292.1214 
Προµήθεια 
απολυµαντικού 
υλικού 

1.500,00 700,00 

∆απάνη για τα προγράµµατα σαλµονέλας 
και Μ.Σ.Ε. αιγ/των –βοοειδών του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας. 

072.0894 
∆ικαστικά – 
Συµβολαιογραφικά 
έξοδα 

40.000,00 389,92 

∆απάνες για  σύνταξη, υπογραφή και 
µεταγραφή συµβολαίου µεταβίβασης 
ακινήτων µεταξύ Γρηγορίου Γεωργάνου και 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
συµπληρωµατική απαλλοτρίωση του έργου 
«Βελτίωση τµήµ. 4ης Επαρχιακής Οδού 
Άρτας – Ροδαυγής –Γέφυρα πλάκας (τµήµα 
Ροδαυγή – Σουµέση)». 

072.1723 
Προµήθεια Η/Υ & 
λοιπού συναφού 
εξοπλισµού  

60.000,00 540,00 

∆απάνη για προµήθεια κεντρικής πλακέτας 
του φωτοτυπικού µηχανήµατος KONIKA –
MINOLTA BIZHUB 600 του ∆ιοικητηρίου της 
Π.Ε. Άρτας και επισκευή φωτοτυπικού 
µηχανήµατος CANNON IR 2230 του 
ΚΕ.∆.∆.Υ. της Ν. Άρτας.    

072.0861 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκευή µεταφ. 
Μέσων ξηράς 
γενικά 

60.000,00 69,50 
∆απάνη παροχής υπηρεσιών για service 
ΚΗΙ 7970 αυτοκινήτου της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Άρτας. 

072.1321 

Προµήθεια ειδών 
συντ.& επισκ. 
µεταφ. µέσων 
ξηράς 

30.000,00 232,00 
∆απάνη για service ΚΗΙ 7970 αυτοκινήτου 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας.  

072.1111 

Προµήθεια 
χαρτικών 
γραφικών ειδών & 
λοιπών συναφών 
υλικών 

80.000,00 72,00 

∆απάνη µε Φ.Π.Α. για την προµήθεια 30 
φακέλων SKAG BOX FILE αρχειοθέτησης 
της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας.   

ΣΥΝΟΛΟ 351.500,00 4.584,14  

......................................................................................................................................................  
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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 δαπάνης ποσού 25,05 € για τη συµπληρωµατική ασφάλιση (θραύση 
κρυστάλλων) των  ΚΥ 7891 και ΚΥ 9086 οχηµάτων της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε. τα  οποία  
ανήκουν  πλέον  στη 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 αριθµ. 28/811/14-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.011,61 για την πληρωµή των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων ενός (1) µηχανήµατος και τριών (3) οχηµάτων της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε  τα οποία  
ανήκουν πλέον στην Π.Ε. Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3427/16-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 83442/3118/17-11-2011 στον φάκελο 10/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού 25,05 € σε βάρος του  φορέα 
072, ΚΑΕ 0899 για  συµπληρωµατική ασφάλιση των ΚΥ 7891και ΚΥ 9086  οχηµάτων της 
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πρώην ∆.Ε.Σ.Ε τα οποία  ανήκουν πλέον στην Π.Ε. Άρτας, που αφορά θραύση 
κρυστάλλων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/955/21-11-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 25,05 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0899 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), για τη 
συµπληρωµατική ασφάλιση για θραύση κρυστάλλων, των ΚΥ 7891 και ΚΥ 9086 οχηµάτων 
της πρώην ∆.Ε.Σ.Ε τα οποία  ανήκουν πλέον στην Π.Ε. 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 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 πραγµατοποίησης δαπανών, ανά ΚΑΕ, Προκειµένου να εξασφαλισθεί η 
εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:  

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 80884/3026/09-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
82579/3088/15-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση πραγµατοποίησης των δαπανών ανά ΚΑΕ, όπως εµφανίζονται στον 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των 
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/956/21-11-2011) 
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Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας, εγκρίνει, µε µέριµνα αυτών, την πραγµατοποίηση των δαπανών ανά 
ΚΑΕ, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

Κ . Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                               
2011                                 

ΠΡΟΗΓΟΥ
ΜΕΝΕΣ 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                      

(ΕΙ∆.  ΦΟΡ.  072) 
481.000,00 203.950,00 70.690,00   

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 312.000,00 47.650,00 26.950,00   

0700 
Πληρωµές για µετακίνηση δηµοσίων ή 
µη λειτουργών 

215.000,00 0,00 650,00   

0711 
Έξοδα µετακίνησης πολιτικών 
υπαλλήλων στο εσωτερικό  

215.000,00 0,00 650,00 
Σεµινάριο 
Προϊσταµένου ΚΤΕΟ 

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 92.000,00 45.150,00 23.800,00   

0829 Λοιπές µεταφορές 21.000,00 8.000,00 6.500,00 
Μεταφορές 
Μηχανηµάτων & 
µεταφορά επίπλων 

0841 ∆ιαφηµίσεις και ∆ηµοσιεύσεις γενικά 8.000,00 3.150,00 1.000,00 

∆ηµοσιεύσεις 
προκηρύξεων και 
διαγωνισµών σε 
εφηµερίδες 

0843 
Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία 
(περιλαµβάνεται και η προµήθεια 
χάρτου) 

10.000,00 5.500,00 2.000,00 
Εκτυπώσεις µπλόκ και 
βιβλιοδεσία  

0851 

Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων, 
ελλιµενισµού,αερολιµένων και λοιπών 
µόνιµων εγκαταστάσεων 

1.000,00 500,00 300,00 
Επισκευή κτιρίων & 
εγκαταστάσεων 

0861 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων ξηράς. 

17.000,00 10.000,00 5.000,00 

επισκευή 
µηχανηµάτων έργων 
και υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων 

0869 
Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισµού 

3.000,00 2.000,00 1.000,00   

0899 Λοιπές  ειδικές αµοιβές 32.000,00 16.000,00 8.000,00 

Αµοιβή Υποστήριξης 
Προγραµµάτων, 
Συνδροµή στο 
Κτηµατολόγιο ΑΕ, 
αµοιβές δικηγόρων και 
δικαστικών επιµελητών, 
παράβολα για 
αντικατάσταση αδειών 
κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων 

0900 
Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και 
είσπραξης εσόδων 

5.000,00 2.500,00 2.500,00   

0912 Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων 5.000,00 2.500,00 2.500,00 

Τέλη κυκλοφορίας 
µηχανηµάτων και 
υπηρεσιακών 
αυτοκινήτων 

1000 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

44.000,00 26.900,00 6.100,00   

1100 
Προµήθεια ειδών εξοπλισµού 
υπηρεσιών, εργαστηρίων 

3.000,00 500,00 100,00   

1121 
Προµήθεια βιβλίων συγγραµµάτων, 
περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών 
συναφών εκδόσεων 

3.000,00 500,00 100,00 
Προµήθεια βιβλίων και 
περιοδικών 

1200 
Προµήθεια υγειονοµικού, 
φαρµακευτικού υλικού και ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού 

6.000,00 5.000,00 1.000,00   

1231 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 6.000,00 5.000,00 1.000,00 

Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για τις 
υπηρεσίες της Π.Ε. 
Πρέβεζας 

1300 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού 

35.000,00 21.400,00 5.000,00   

1321 
Προµήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς  
(Ν.  Α.) 

35.000,00 21.400,00 5.000,00 

∆απάνες προµηθειών 
ανταλλακτικών και 
λοιπών υλικών 
οχηµάτων µηχανικού 
εξοπλισµού 

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 125.000,00 129.400,00 37.640,00   

2200 
Επιχορηγήσεις σε Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου  

125.000,00 64.700,00 37.640,00   

2281 

Επιχορήγηση Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων για αποζηµίωση 
συµβεβληµένων ιατρών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
ιατρικής εξέτασης υποψηφίων 
οδηγών 

125.000,00 64.700,00 37.640,00 
Αποζηµίωση ιατρών 
για εξέταση 
υποψηφίων οδηγών 

  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ      

(ΕΙ∆.   ΦΟΡ.   295) 
186.500,00 21.000,00 60.250,00   

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
186.500,00 21.000,00 60.250,00 

  

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 
186.500,00 21.000,00 60.250,00 
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......................................................................................................................................................  
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 

0841 ∆ιαφηµίσεις και ∆ηµοσιεύσεις γενικά 1.500,00 1.000,00 250,00 
∆ηµοσιεύσεις στον 
τύπο για διαγωνισµούς 
δακοκτονίας 

0879 Λοιπές αµοιβές 185.000,00 20.000,00 60.000,00 

∆απάνες 
δακοκτονίας, αµοιβή 
εργολάβου 
δακοκτονίας για 
ψεκασµό 
ελαιοδέντρων 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 667.500,00 224.950,00 130.940,00   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 µεταβίβασης του υπολοίπου του λογαριασµού της Π.Ε. Πρέβεζας, µε την 
επωνυµία «Λογαριασµός Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» στον ∆ήµο Πρέβεζας, και 
κλείσιµο αυτού, λόγω µεταβίβασης της σχετικής αρµοδιότητας. 
 

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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 82227/3096/14-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
83113/3109/16-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι «……. στο κατάστηµα Πρέβεζας της Α.Τ.Ε. bank, τηρείται λογαριασµός µε την 
επωνυµία «Λογαριασµός Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» µε αριθµό 3050300210048, από τον 
οποίο µέχρι 31/12/2010 η καταργηθείσα Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας κατέβαλε 
επιδόµατα σε άτοµα δικαιούµενα κοινωνικής παροχής µε τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973. Η 
αρµοδιότητα αυτή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β17 του Ν.3852/10 
περιήλθε από 01/01/2011 στους ∆ήµους. Ο ∆ήµος Πρέβεζας µε το αριθµ. 30671/10-11-
2011 έγγραφό του ζητά τη µεταφορά σε αυτόν του υπολοίπου του λογαριασµού. Ύστερα 
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από τα ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση µεταβίβασης του υπολοίπου του εν λόγω 
λογαριασµού, ποσού 20.194,40 ευρώ (συν τυχόν τόκους) στον ∆ήµο Πρέβεζας καθώς και 
το κλείσιµο του ανωτέρω λογαριασµού. (Ειδ. Φορέας 151, ΚΑΕ 0579)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/957/21-11-2011) 

Εγκρίνει – λόγω µεταβίβασης της σχετικής αρµοδιότητας στους ∆ήµους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 94 παρ 3β 17 του Ν.3852/10 – τη µεταβίβαση του υπολοίπου του 
λογαριασµού που διατηρεί η Π.Ε. Πρέβεζας στην ΑΤΕ Bank µε την επωνυµία «Λογαριασµός 
Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών» µε Νο 3050300210048, ποσού € 20.194,40 συν τόκους, στον ∆ήµο 
Πρέβεζας, σε βάρος του Φορέα 151 ΚΑΕ 0579 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας), καθώς και το κλείσιµο αυτού. 
...................................................................................................................................................... 
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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 

Κατάρτιση της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας και έγκριση των συµβατικών τευχών 
του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Εργολαβία αποκατάστασης ζηµιών καθίζησης τµήµατος 
8ης επαρχιακής οδού στη Βρυσούλα» προϋπολογισµού € 80.000,00 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. 16/63/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί Της 
Α’ Τροποποίησης του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού 
δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Εργολαβία αποκατάστασης ζηµιών καθίζησης τµήµατος 8ης επαρχιακής οδού στη 
Βρυσούλα» προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 81978/3624/11-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 82576/3087/15-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.) µε την οποία η Υπηρεσία διαβιβάζει συνηµµένα τα τεύχη δηµοπράτησης 
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του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση της διακήρυξης δηµοπρασίας και την 
έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών του έργου και αφορά σε εργασίες 
χωµατουργικές, οδοστρωσίας, τεχνικών, ασφαλτικών στην 8η επαρχιακή οδό σε θέση 
όπου έχει εκδηλωθεί κατολίσθηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/958/21-11-2011) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Βελτίωση, Συντήρηση και 
αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν. Πρέβεζας έτους 2011, µε τίτλο «Εργολαβία 
αποκατάστασης ζηµιών καθίζησης τµήµατος 8ης επαρχιακής οδού στη Βρυσούλα» 
προϋπολογισµού € 80.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω 
αριθµ. πρωτ. 81978/3624/11-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

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

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

2. 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. 32/2011 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-
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 14ο 

Έγκριση των επί µέρους µελετών: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση, Οριστική 
Γεωλογική µελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων, 
στα πλαίσια της Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού 
– Τύριας (Υποέργο: Τµήµα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα», αναδόχου 
των συµπραττόντων Γραφείων  « ∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ –  « ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ » Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», τα προεδρικά διατάγµατα και αποφάσεις 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή του, καθώς και την ∆ΜΕΟ/Α/0/1257/09-08-05 απόφαση έγκρισης 
κανονισµού προεκτιµώµενων αµοιβών µελετητών, σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005, την  
∆ΜΕΟ/Α/0/2361/30-12-05 και την εγκύκλιο ∆15 οικ. 9361/005 (ΦΕΚ 421Β/1-4-2005) όρια πτυχίων, 
του Π.∆. 696/74 (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89) και την Εγκύκλιο 38/2005 του  
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 82469/3669/14-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 83111/3108/16-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρονται τα εξής:  

« 1. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2239 / 7-3-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας Ηπείρου 
εγκρίθηκε πίστωση 872.000 € σε βάρος του έργου του έργου του θέµατος,  και µε την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 2239 / 7-3-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας Ηπείρου εγκρίθηκε 
συµπληρωµατική πίστωση 536.40, 40 € σε βάρος του έργου του θέµατος της ΣΑΜΠ 018 / 3 
Ηπείρου µε Κ.Α. 2006ΜΠ0183001 . 
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2. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2239 / 7-3-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφερείας Ηπείρου 
ορίσθηκε η ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Έργων Περιφερείας Ηπείρου ως Προϊσταµένη Αρχή της µελέτης 
του θέµατος , και ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Πρέβεζας . 
3. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3863 / 1-10-2009 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφερείας Ηπείρου εγκρίθηκε η ανάθεση της σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος 
προϋπολογισµού 1.408.409, 40 € ( µε Φ.Π.Α. ) στον προαναφερόµενο ανάδοχο συµπραττόντων 
γραφείων µελετών µε ποσόν οικονοµικής προσφοράς ( χωρίς Φ.Π.Α.) 946.834 € και µε µέση 
τεκµαρτή έκπτωση 20 % . 
4. Στις 21-12-2009 υπογράφηκε Συµφωνητικό ανάθεσης της µελέτης του θέµατος µεταξύ του 
Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ( ∆.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας ) και του νοµίµου εκπροσώπου 
του αναδόχου . 
5. Το αντικείµενο της Σύµβασης περιλαµβάνει σε οριστική φάση την µελέτη της νέας οδού από 
Θεσπρωτικό ( πέρας περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού) µέχρι Γέφυρα Μπακόλα( όρια Ν. Πρέβεζας 
προς Ν. Ιωαννίνων στον ποταµό Αχέροντα ) µήκους 19, 6 Km , µε όλες τις υποστηρικτικές µελέτες 
(όπως τοπογραφικές µελέτες , γεωλογικές , στατικές , υδραυλικές , Προµελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ( Π.Π.Ε.Α. ), Μ.Π.Ε. κ.λ.π.) καθώς και των απαραιτήτων τεχνικών έργων , κόµβων , 
γεφυρών κ.λ.π. . 
6. Η συµβατική προθεσµία περαίωσης του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε 16 µήνες από 
την υπογραφή της σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 4 Άρθρου 11 της Προκήρυξης του διαγωνισµού 
, και έληξε την 21-04-2011 . 
7. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 60956/4159/21-09-2010 θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ηπείρου επί της Π.Π.Ε.Α. του έργου του θέµατος επί της 
Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) προτείνεται για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος η έγκριση της εναλλακτικής χάραξης στο τµήµα Αυχένας Νταλαµάνι - Γέφυρα 
Μπακόλα 
8. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1358 / 29-06-2011 Απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφερείας Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας εγκρίθηκε παράταση 
προθεσµίας µέχρι την 15-04-2011 για την εκπόνηση των εξής επί µέρους σταδίων της µελέτης : 
Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση , Οριστική Γεωλογική µελέτη , Γεωτεχνικές έρευνες και 
µελέτες και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων , και , µέχρι 31-08-2011 εγκρίθηκε παράταση 
προθεσµίας για την εκπόνηση των υπολοίπων σταδίων για την ολοκλήρωση της µελέτης και εντός 
των συµβατικά προβλεποµένων τµηµατικών προθεσµιών για την εκπόνηση αυτών . 
9. Με την από 25-10-2011 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
περαίωσης των υπολοίπων εργασιών για την ολοκλήρωση της µελέτης του θέµατος µέχρι 31-12-
2012  , καθότι εκκρεµεί η έγκριση της Μ.Π.Ε. , µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η εκπόνηση των 
υπολοίπων σταδίων για την ολοκλήρωση της µελέτης. 
10. Η Υπηρεσία µας αναµένει την έγκριση αρµοδίως των επί µέρους µελετών του θέµατος καθώς και 
την έγκριση αρµοδίως της Μ.Π.Ε. προκειµένου να εισηγηθεί στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων 
Έργων για την σύµφωνη γνώµη και στην Οικονοµική Επιτροπή Περιφερείας Ηπείρου για την 
έγκριση της αναγκαίας παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης του θέµατος εντός των 
συµβατικά προβλεποµένων προθεσµιών για την εκπόνηση των υπολοίπων σταδίων της µελέτης . 
11. Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1207 / 29-06-2011 Απόφαση της ∆/νσης ∆ηµοσίων της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφερείας Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας εγκρίθηκε η αλλαγή χάραξης 
τµήµατος της υπό µελέτη νέας οδού από Αυχένα Νταλαµάνι έως Γέφυρα Μπακόλα και εγκρίθηκαν οι 
προαναφερόµενες τυπικές διατοµές της οδού , που θα εφαρµοσθούν στην εκπόνηση των 
υπολοίπων σταδίων της µελέτης.   
12. Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας , αναφέρει ότι ο ανάδοχος υπέβαλε τις εξής επί 
µέρους εργασίες της µελέτης: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση , Γεωτεχνικές έρευνες 
και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων, Τεύχος αξιολόγησης των Γεωτεχνικών ερευνών και την 
Οριστική Γεωλογική µελέτη .  
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, αναφέρει επίσης ότι ο ανάδοχος υπέβαλε την 22-07-
2011 νέα πρόταση για την Προκαταρκτική µελέτη της γέφυρας Μπακόλα στη Χ.Θ. 20+340 στον 
ποταµό Αχέροντα , προτείνοντας την κατασκευή µεγαλύτερης γέφυρας µήκους 178,00 µ. αντί της 
αρχικά υποβληθείσας προκαταρκτικής µελέτης που προβλέπει κατασκευή γέφυρας µήκους 88, 50 µ. 
και τοίχων αντιστήριξης των επιχωµάτων πρόσβασης στη γέφυρα συνολικού µήκους 89, 50 µ.  Η 
πρόταση όµως αυτή θα επιβαρύνει την Αµοιβή της µελέτης  κατά 24.600 € περίπου ( µαζί µε Φ.Π.Α. 
23 % ) και δεν ευρίσκει σύµφωνη την Υπηρεσία µας. 

»Η έγκριση των εκπονηθεισών επί µέρους µελετών : 
• Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση 
• Οριστική Γεωλογική µελέτη 
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• Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες   
• Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων  
που εκπονήθηκαν στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων της µελέτης και στα πλαίσια των 
ισχυουσών προδιαγραφών εκπόνησης µελετών ( σύµφωνα µε το Π.∆. 696 / 74 (όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515 / 89) και την Εγκύκλιο 38/2005 του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) , κρίνεται 
επιβεβληµένη .  
2. Η νέα πρόταση για την προκαταρκτική µελέτη της γέφυρας Μπακόλα στον ποταµό Αχέροντα , που 
προτείνει την κατασκευή µεγαλύτερης γέφυρας µήκους 178,00 µ. αντί της αρχικά υποβληθείσας 
προκαταρκτικής µελέτης (που προβλέπει κατασκευή γέφυρας µήκους 88, 50 µ. και τοίχων 
αντιστήριξης των επιχωµάτων πρόσβασης στη γέφυρα συνολικού µήκους 89, 50 µ. ) ,δεν  ευρίσκει 
σύµφωνη την Υπηρεσία µας , διότι η εν λόγω πρόταση προσαυξάνει την Αµοιβή της µελέτης κατά 
24.600 € ( = εκτιµώµενη προσαύξηση της αµοιβής των στατικών µελετών 20.000 € x 1, 23 ( 
προσαύξηση µε Φ.Π.Α. 23 % )  ) , και επειδή η διαδικασία για την προσαύξηση της Αµοιβής της 
µελέτης είναι αρκετά χρονοβόρος και θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της 
µελέτης µε επακόλουθο την καθυστέρηση της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ , ή , ακόµα και την µη 
έγκαιρη ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται επιβεβληµένη η έγκριση της 
αρχικά υποβληθείσας προκαταρκτικής µελέτης για τη γέφυρα Μπακόλα, που προβλέπει κατασκευή 
γέφυρας µήκους 88, 50 µ. και τοίχων αντιστήριξης των επιχωµάτων πρόσβασης στη γέφυρα 
συνολικού µήκους 89, 50 µ. . 
3. Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων µε την υπ’ αριθµόν 11/ 07-11-2011 (θέµα 12ο)  
Πράξη γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης των επί µέρους µελετών της µελέτης του 
θέµατος.». 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των επί µέρους µελετών της Μελέτης του 
θέµατος. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 32/959/21-11-2011) 

Εγκρίνει τις επί µέρους µελέτες: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση, Οριστική Γεωλογική 
µελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων, στα πλαίσια της 
Μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας που χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε Κ.Α. 
2006ΜΠ0183001, µε τίτλο «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (Υποέργο: Τµήµα 
Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαµάνι – Γέφυρα Μπακόλα», αναδόχου των συµπραττόντων Γραφείων «∆. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε.»  – ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ – «ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ» Α.Ε. – ∆ΗΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, σύµφωνα και µε την αριθµ. 
11/07-11-2011 (Θέµα 12ο) Πράξη του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, µε την οποία 
γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της έγκρισης των ως άνω επί µέρους µελετών. 
...................................................................................................................................................... 
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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
επαρχιακού δρόµου εντός ∆∆ Καµπής ∆ήµου Ξηροβουνίου µετ’ απαλλοτριώσεων», 
αναδόχου ∆ηµήτριου Φούκα, 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. 4147/14-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 83450/3121/17-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ν.Π.∆.Ε. ( 
ΚΑΠ 2009 ) της  Ν.Α. Άρτας  µε το  ποσό  των 400.000,00€ µε ΦΠΑ. Ο  παρών  2ος ΑΠΕ  
προτεινοµένης  δαπάνης  253.039,59 €  µε ΦΠΑ συντάχθηκε  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  
του  άρθρου  57  του  Ν 3669 / 2008.  Η  προτεινόµενη δαπάνη 253.039,59  €  µε  Φ.Π.Α. 
του  2ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση  κατά 1.528,26€ µε  Φ.Π.Α. σε σχέση µε την   
δαπάνη  του  1ου  ΑΠΕ  που  οφείλεται  αποκλειστικά  στην  αύξηση  της  δαπάνης  της  
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αναθεώρησης. Με τις εργασίες του 2ου ΑΠΕ  δεν  προκαλείται  αλλαγή  του  βασικού  
σχεδίου  της  αρχικής  σύµβασης, δεν  θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και  λειτουργικότητα  
του  έργου, δεν  καταργείται  οµάδα εργασιών, δεν τροποποιούνται οι  προδιαγραφές και  
δεν προκαλείται αύξηση του έργου. Η υπηρεσία σηµειώνει ότι ο παρών 2ος ΑΠΕ 
συντάχθηκε για να περιλάβει µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως 
αυτό προέκυψε από τους οριστικούς συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των 
ποσοτήτων των εργασιών. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται γνωµοδότηση του 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/960/21-11-2011) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας που χρηµατοδοτείται 
από το Πρόγραµµα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, µε τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
επαρχιακού δρόµου εντός ∆∆ Καµπής ∆ήµου Ξηροβουνίου µετ’ απαλλοτριώσεων», 
αναδόχου ∆ηµήτριου Φούκα, Ε∆Ε, συνολικής δαπάνης € 253.039,59 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση 
κατά € 1.528,26 έναντι της δαπάνης του 1ου ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 για να περιλάβει 
µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς 
συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. 
...................................................................................................................................................... 
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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ανακατασκευή κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών αρδευτικού δικτύου Γραµµενίτσας», 
προϋπολογισµού € 240.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 «Ανακατασκευή 
κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών αρδευτικού δικτύου Γραµµενίτσας», καθώς και την 
όµοια, αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
έγκρισης της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος, µε την οποία διαµορφώθηκε ο 
προϋπολογισµός του έργου στο ποσό των € 240.000,00 µε ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4132/14-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 82416/3084/14-11-2011 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 
εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 187.986,43 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 240.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4110/10-11-2011 απόφαση του 
∆/ντή ΤΕ Άρτας, 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 32/961/21-11-2011) 

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 «Ανακατασκευή κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών 
αρδευτικού δικτύου Γραµµενίτσας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 187.986,43 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 
240.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4132/14-11-2011 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε 
από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4110/10-11-2011 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. 32/2011 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-
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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», προϋπολογισµού € 
70.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί έγκρισης 
της 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Καθαρισµός τάφρων και 
διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», προϋπολογισµού € 70.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4192/16-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 83446/3120/17-11-2011 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 εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 
56.910,57 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 70.000,00 €. Η Υπηρεσία 
υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και 
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 
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διαγωνισµού 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. 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 32/962/21-11-2011) 

Καταρτίζει τη διακήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού, 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, του έργου που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2011, µε τίτλο 
«Καθαρισµός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β’ φάση)», προϋπολογισµού δηµοπράτησης 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 56.910,57 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση 
και ΦΠΑ 70.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4192/16-11-2011 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.  
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, οι οποίοι διαφωνούν 

µε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, και εισηγήθηκαν 
την εκτέλεσή του µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη 
διαδικασία της ανάθεσης, αλλά και για επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις, όπως κατά τεκµήριο 
γίνεται στις ανοιχτές δηµοπρασίες. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι 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. 32/2011 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-
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 

Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισµού 
διευθετηµένης κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Επείγουσες εργασίες καθαρισµού 
διευθετηµένης κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4157/15-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 83501/3122/17-11-2011 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, συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ10.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), 
καθώς και εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων για την απευθείας ανάθεση των εργασιών στον εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων κ. 
Σωτήριο  Σφήκα, για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στην εν λόγω εισήγηση αναγράφονται 
επί λέξει τα εξής:  
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«Το εν λόγω έργο αφορά τον καθαρισµό της κοίτης του χειµάρρου Μπούση σε τµήµα  συνολικού 
µήκους 1200 µέτρων , το οποίο βρίσκεται ένθεν και ένθεν της Ιόνιας Οδού, όπου έχει αναπτυχθεί 
βλάστηση µε θάµνους και δέντρα. Στο τµήµα αυτό έγινε διευθέτηση του πυθµένα και των πρανών 
της κοίτης µε λιθοπλήρωτα συρµατοκιώτια. 
Η Υπηρεσία µας προ δύο µηνών περίπου απέστειλε έγγραφο για τον καθαρισµό του εν λόγω 
τµήµατος του χειµάρρου Μπούση στην αρµόδια ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε, η οποία επιβλέπει τα έργα του 
τµήµατος της Ιόνιας Οδού Παράκαµψης της Άρτας. Όµως λόγω οικονοµικής δυσπραγίας στην 
χρηµατοδότηση του έργου  δεν έγινε ο καθαρισµός της κοίτης. 
Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία µας µερίµνησε για την ένταξη του έργου στην 1η Τροποποίηση του 
ΠΠ∆Ε της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ΚΑΠ 2011) µε προϋπολογισµό 10.000 € σύµφωνα µε 
τη συνταχθείσα µελέτη προκειµένου να γίνει ο καθαρισµός πριν την έλευση του χειµώνα, ώστε να 
αποφευχθούν προβλήµατα πληµµυρών. 
Για τους λόγους αυτούς η Υπηρεσία µας εισηγείται την κατασκευή του έργου µε απευθείας 
ανάθεση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Νόµου 3669/2008 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», σύµφωνα µε το οποίο είναι δυνατή 
η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων προϋπολογισµού µέχρι 20.000 €, ώστε να 
συντοµευθεί ο χρόνος µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. Έτσι θα γίνει δυνατή η κατασκευή του 
έργου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, 
όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης του έργου. 
Από την Υπηρεσία µας προτείνεται η κατασκευή του έργου να ανατεθεί στον Σωτήριο Σφήκα, ο 
οποίος εκτελεί ανάλογο έργο «Προστασία πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», το 
οποίο αφορά εργασίες σε γειτονικό τµήµα του χειµάρρου, το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και ο 
εργολάβος διαθέτει επί τόπου τον απαραίτητο εξοπλισµό». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 32/963/21-11-2011) 

Σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008, 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στον Σωτήριο Σφήκα Ε∆Ε, της εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2011, µε τίτλο «Επείγουσες εργασίες καθαρισµού 
διευθετηµένης κοίτης χειµάρρου Μπούση», προϋπολογισµού € 10.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Ιωάννου Αθηνά και Κασσής Μιχαήλ, µε το σκεπτικό ότι ο 
ίδιος εργολήπτης, εκτελεί στην περιοχή – ως µειοδότης του σχετικού διαγωνισµού – το έργο 
«Προστασία πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», µε µεγάλο προϋπολογισµό (€ 
150.000,00 µε ΦΠΑ) και ίδιο αντικείµενο εργασιών, οπότε περιττεύει η εκτέλεση νέου έργου, πολύ 
δε περισσότερο η ανάθεσή του µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

...................................................................................................................................................... 
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. 32/2011 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-
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 απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες συµπληρωµατικές 
εργασίες διάνοιξης αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόµυλου Κρυονερίου», 
προϋπολογισµού € 5.000,00 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.) Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Επείγουσες συµπληρωµατικές 
εργασίες διάνοιξης αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόµυλου Κρυονερίου», 
προϋπολογισµού € 5.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4158/15-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 83504/3123/17-11-2011 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, συνολικής δαπάνης µε ΦΠΑ 5.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης 
(Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), 
καθώς και εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων για την απευθείας ανάθεση των εργασιών στον εργολήπτη ∆ηµοσίων Έργων κ. 
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Παναγιώτη Κατέρο, για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή. Στην εν λόγω εισήγηση 
αναγράφονται επί λέξει τα εξής:  

«Το εν λόγω έργο αφορά την διάνοιξη και προστασία  του αύλακα για τη διοχέτευση νερού στον 
νερόµυλο Κρυονερίου, όπως αναφέρεται στη Τεχνική Περιγραφή του έργου. 
Οι εργασίες του έργου πρέπει να εκτελεσθούν πριν την έλευση του χειµώνα, οπότε η στάθµη του 
νερού εντός της  κοίτης του ποταµού Αράχθου θα είναι υψηλή και δεν είναι δυνατή η κατασκευή 
του έργου, αφού προϋποθέτει την εκτέλεση εργασιών µέσω της κοίτης του ποταµού.  
Το έργο εντάχθηκε στην 1η Τροποποίηση του ΠΠ∆Ε της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ΚΑΠ 
2011) µε προϋπολογισµό  5.000 € 
Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία µας εισηγείται την κατασκευή του έργου µε απευθείας ανάθεση, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Νόµου 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», σύµφωνα µε τον οποίο είναι δυνατή η απευθείας 
ανάθεση εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων προϋπολογισµού µέχρι 20.000 €, ώστε να συντοµευθεί ο 
χρόνος µέχρι την υπογραφή της σύµβασης. Έτσι θα γίνει δυνατή η  κατασκευή του έργου σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, όπως ορίζεται 
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης του έργου. 
Από την Υπηρεσία µας προτείνεται η κατασκευή του έργου να ανατεθεί στον Παναγιώτη Κατέρο , 
ο οποίος διαθέτει στην περιοχή τα απαιτούµενα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα οποία αυτό το 
χρονικό διάστηµα δεν είναι απασχοληµένα µε την εκτέλεση άλλου έργου. Επιπροσθέτως ο 
ανωτέρω εργολάβος έχει την εµπειρία εκτέλεσης ανάλογων έργων.». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/964/21-11-2011) 

Σύµφωνα µε την ως άνω εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆οµών Περιβάλλοντος της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, καθώς και 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008, 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στον Παναγιώτη Κατέρο Ε∆Ε, της εκτέλεσης των εργασιών του έργου 
που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, έτους 2011, µε τίτλο «Επείγουσες συµπληρωµατικές εργασίες 
διάνοιξης αρδευτικού αύλακα για τις ανάγκες του νερόµυλου Κρυονερίου», προϋπολογισµού € 
5.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 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. 32/2011 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 είκοσι 
µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-
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 οριστικής µαταίωσης των αποτελεσµάτων του πρόχειρου διαγωνισµού και µη 
υπογραφή της σύµβασης µε την εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ για την προµήθεια  του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος Success (spinosad) για τις ανάγκες του Προγράµµατος 
∆ακοκτονίας έτους 2011 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, 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. 20/545/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια εντοµοκτόνων – ελκυστικών ουσιών ∆ακοκτονίας στα πλαίσια του Προγράµµατος 
συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε 
τα Νο1/14-07-2011 και Νο2/15-07-2011 Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισµού, για τα δύο 
Σκευάσµατα που ζητούσε η διακήρυξη, ήτοι το Σκεύασµα µε δραστική ουσία dimethoate και το 
Σκεύασµα δρώντος συστατικού alpha-cypermethrin, ενώ για το τρίτο σκεύασµα που ζητούσε η 
διακήρυξη, µε δραστική ουσία spinosad (0.024% β/ο) για το οποίο δεν κατατέθηκε καµία 
προσφορά, ο διαγωνισµός µαταιώθηκε, επειδή κατέστη άγονος. 

7. Την αριθµ. 25/698/09-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία εγκρίθηκε: α) η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 2.300 
λίτρων συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία spinosad (0,024 β/ο), στα πλαίσια του 
προγράµµατος Συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
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προϋπολογισµού € 16.373,70 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), Φορέας 295 δακοκτονίας ΚΑΕ 1643 και 
β) οι όροι της αριθµ. 6/2011 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισµού µε τα Παραρτήµατά της, όπως 
αυτή συντάχθηκε από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

8. Την αριθµ. 27/785/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε 
την οποία α) εγκρίθηκε το αριθµ. 1/26-09-2011 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 2.300 λίτρων συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική 
ουσία spinosad στα πλαίσια του Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, β) κατακυρώθηκαν τα αποτελέσµατα του ως άνω διαγωνισµού 
στην εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» και γ) εγκρίθηκε η σύναψη συµβάσεως 
µε την ανωτέρω µειοδότρια εταιρεία. 

9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
81616/4184/15-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 80749/3094/15-11-2011 στον φάκελο 
11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένο το αριθµ. πρωτ. 9429/09-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο οποίο αναγράφεται επί λέξει «Σας 
γνωρίζουµε ότι δεν θα προµηθευτούµε το φυτοπροστατευτικό προϊόν Success (spinosad) για τις 
ανάγκες του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας 2011. Λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών καθώς και των 
δεδοµένων (δακοσυλλήψεις), δεν δικαιολογείται η ανάγκη τρίτου ψεκασµού». Βάσει του ανωτέρω 
εγγράφου, η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του εν λόγω 
πρόχειρου διαγωνισµού και την οριστική µαταίωση της υπογραφής της  σύµβασης µε την εταιρεία  
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Β.Ε, βάσει της παρ. ζ του αρθρ.21 του Π.∆.118/2007, σχετικά µε  την 
προµήθεια 2.300 λίτρων  του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Success (Spinosad), για τις ανάγκες 
του προγράµµατος της ∆ακοκτονίας έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/965/21-11-2011) 

Ματαιώνει οριστικά τα αποτελέσµατα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια του 
συµπυκνωµένου δολώµατος µε δραστική ουσία Success (spinosad 0,024 β/ο) στα πλαίσια του 
Προγράµµατος συλλογικής καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
καθώς και την υπογραφή της σύµβασης µε τη µειοδότρια εταιρεία ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. ζ του Π.∆.118/2007, επειδή ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το 
υλικό, λόγω περιορισµού της δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί αυτό, 
σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ. 9429/09-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπου αναφέρεται ότι «…….δεν θα προµηθευτούµε το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν Success (spinosad) για τις ανάγκες του Προγράµµατος ∆ακοκτονίας 2011. 
Λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών καθώς και των δεδοµένων (δακοσυλλήψεις), δεν δικαιολογείται η 
ανάγκη τρίτου ψεκασµού».  
.................................................................................................................................................................  
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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 

Έγκριση µετακίνησης του Νικολάου Ντούσκου, ειδικού συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για τη συµµετοχή του σε ενηµερωτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες, από 28 έως 
30-11-2011 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 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 Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη της 
Επιτροπής, ότι µετά από πρόσκληση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, αντιπροσωπεία της 
Περιφέρειας θα πραγµατοποιήσει ενηµερωτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
από τις 28 έως τις 30 Νοεµβρίου 2011. Η επίσκεψη θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες 
και  έχει ως στόχο την ενηµέρωση σχετικά µε τις πολιτικές και τους θεσµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σχετικά µε θέµατα  αγροτικής ανάπτυξης, 
περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τόσο για την προγραµµατική περίοδο 
2007-13 όσο και για τις προτάσεις για την περίοδο µετά το 2013 που παρουσίασε 
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ενηµερωτικές 
συναντήσεις µε τους Επιτρόπους κ. Ρεν (Οικονοµική Πολιτική), κ. Χάν (Περιφερειακή 
Πολιτική), κα ∆αµανάκη (Θαλάσσια Πολιτική, Αλιεία) και µε Ευρωβουλευτές, στελέχη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και της Μόνιµης 
Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην ΕΕ. Η δαπάνη για την επίσκεψη θα καλυφθεί από το 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η έγκριση που ζητείται αφορά µόνο στα έξοδα µετακίνησης 
(ποσού € 275,00) του Νικολάου Ντούσκου, ειδικού συνεργάτη της Περιφέρειας Ηπείρου, 
από Ιωάννινα προς Αθήνα και επιστροφή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/966/21-11-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Νικολάου Ντούσκου, ειδικού συνεργάτη της Περιφέρειας 
Ηπείρου, από 28 έως 30-11-2011 στις Βρυξέλλες, στα πλαίσια ενηµερωτικής επίσκεψης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από σχετική πρόσκληση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, 
καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού € 275,00 που αφορά στα έξοδα µετακίνησης αυτού 
από Ιωάννινα προς Αθήνα και επιστροφή (οι λοιπές δαπάνες θα καλυφθούν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0716 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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 

Έγκριση δαπάνης ποσού € 40.500,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου  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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 83837/4288/15-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 83992/3130/18-11-2011 στον φάκελο 11/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
προκειµένου να καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Νοεµβρίου – 
∆εκεµβρίου 2011. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/967/21-11-2011) 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού € 40.500,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 151 
ΚΑΕ 2713 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της Μαίρης 
Καλαµπάκου, υπαλλήλου της ∆/νσης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 31-12-2011, προκειµένου να 
καταβληθεί το επίδοµα νεφροπαθών για το δίµηνο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 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. 32/2011 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 είκοσι µία (21) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 83752/3125/17-11-2011 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά, στην 
Αθήνα από 22 έως 26-11-2011 για υπηρεσιακούς λόγους. 
 

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 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 84527/4308/21-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 84554/3144/21-11-2011 στον φάκελο 11/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 
περίπου 300 € που αφορά κάλυψη εξόδων µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Θεσπρωτίας κ. Πιτούλη Θωµά στην Αθήνα, από 22 έως 26-11-2011 προκειµένου να 
παραβρεθεί στις κάτωθι συναντήσεις: 1) Συνάντηση µε Εκτελεστικό Γραµµατέα 
Περιφέρειας Αττικής, 2) Συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης- Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και στην Γ.Γ. Βιοµηχανίας για το ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιοτεχνικό Πάρκο) Θεσπρωτίας 3) 
Συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 4) Συνάντηση µε την CTM Hellas για 
συζήτηση προώθησης της κρουαζιέρας στην Ήπειρο µέσω Λιµένα Ηγουµενίτσας και 5) 
Συνάντηση στο Α.Σ.Ε.Π. για διευκρινήσεις σε θέµατα κατάταξης και για µετατάξεις 
προσωπικού. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 32/968/21-11-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωµά Πιτούλη, στην Αθήνα, 
από 22 έως 26-11-2011 προκειµένου να παραβρεθεί στις κάτωθι συναντήσεις: 

1) Συνάντηση µε Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής, 2) Συνάντηση στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στην Γ.Γ. Βιοµηχανίας για το ΒΙΟ.ΠΑ. 
(Βιοτεχνικό Πάρκο) Θεσπρωτίας 3) Συνάντηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 4) 
Συνάντηση µε την CTM Hellas για συζήτηση προώθησης της κρουαζιέρας στην Ήπειρο µέσω 
Λιµένα Ηγουµενίτσας και 5) Συνάντηση στο Α.Σ.Ε.Π. για διευκρινήσεις σε θέµατα κατάταξης 
και για µετατάξεις προσωπικού. 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού περίπου € 300,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Φ. 
072, ΚΑΕ 0716)  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 

ΑΔΑ: 457Κ7Λ9-9ΤΜ


