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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34/30-11-2011 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου 
του έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή εκλέχθηκε µε την 
αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, αποτελούµενη από τα 
κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 

2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 

3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 

4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 

5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 

6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 

7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. πρωτ. 
οικ. 86788/3311/28-11-2011 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. 
86788/3311/28-11-2011 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 21-11-2011 και 23-11-2011 συνεδριάσεων.  

1. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση του δρόµου 
Άρτα - Κορωνησία (ασφαλτικά – κόµβος Πασά - ηλεκτροφωτισµός κόµβου Ανέζας)», 
αναδόχου Κ/Ξ «Θ. Αναστασόπουλος – Ε. Χούσης». 
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2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης 
πεδινού επαρχιακού δικτύου», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη, Ε∆Ε. 

3. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Άγιος Χαράλαµπος Κάτω Αθαµανίου έως Άνω Καλεντίνη», αναδόχου 
εταιρείας ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε. 

4. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών 
και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα Ε∆Ε. 

5. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Ελάτης και Πηγών του ∆. Γ. 
Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

6. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Επέκταση σωληνωτού οχετού µετά τοιχείου στο συνοικισµό Σγάρας 
Καταρράκτη», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή 
Πολυδρόσου», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

9. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της 
Π.Ε. Άρτας «Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», προϋπολογισµού € 
15.000,00 µε ΦΠΑ. 

10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισµού 
τάφρου Αγίων Αναργύρων και Λιµίνης Άρτας», προϋπολογισµού € 9.000,00 µε ΦΠΑ. 

11. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθα, στην Αθήνα 
προκειµένου να παρευρεθεί α) στην εκδήλωση µε θέµα «Η Ελλάδα µετά την κρίση: 
ανασυνθέτοντας το εθνικό µας προϊόν» και β) στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας. 

12. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Άρτας, Βασιλείου Χουλιάρα και Αικατερίνης Φυσέκη, την 28-11-2011 στη Θεσσαλονίκη, 
για τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη µηχανογραφική εφαρµογή των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 - Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές 
ενισχύσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

13. Εξουσιοδότηση του ∆ήµου Αρταίων για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων και 
ελαιολιπαντικών  έτους 2012. 

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

15. Έγκριση παράτασης και επέκτασης της σύµβασης µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Αθανασίου 
Ξέρα για τη στέγαση της Α/θµιας Εκπαίδευσης Άρτας. 

16. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

17. Έγκριση δαπάνης ποσού για την προµήθεια οκτώ (8) σφραγίδων, για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

18. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών συντήρησης των γραφείων του κτιρίου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

19. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου που ήταν 
εγκατεστηµένη η Λαογραφική Συλλογή του ∆ηµήτρη και της Βικτωρίας Μήτση και είχε 
παραχωρηθεί στην πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας. 

20. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύµατος εκ µέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στους 
συµµετέχοντες στην τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Συµβουλίου του Γεωτεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, που πραγµατοποιείται στην Ηγουµενίτσα. 
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21. Έγκριση δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

22. Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την αριθµ. 
84741/2932/22-11-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων 
καιρικών φαινοµένων. 

23. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (µειωτικού) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες οδοποιίας στα 
Τ.∆. Βρυσέλλας – Πηγαδουλίων και Πλαισίου», αναδόχου εταιρείας «Γ. Μπότσαρης & Σία 
Ο.Ε.».  

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο - Αγία Φανερωµένη Ξηροβουνίου», 
αναδόχου ∆ηµ. Φούκα, µέχρι την 30-06-2012. 

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση οδού Σκεπαστό-Άνω Σκαφιδωτή», αναδόχου εταιρείας 
«Αφοί Ν.Λαϊνά Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2012. 

26. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια  Χαρτικών, γραφικών, µελανών  
εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών και µελανών FAX» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
έτους 2012. 

27. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην Αθήνα 
προκειµένου να συµµετάσχει σε συνέδρια και στην ηµερίδα του Ξ.Ε.Ε. 

28. Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, προς τιµή 
της οµάδας νέων Fassbergsgymnasiet, από το Γκαίτεµποργκ της Σουηδίας, στο πλαίσιο του 
διµερούς προγράµµατος της Νέας Γενιάς σε ∆ράση «Πολιτισµός µέσα από τη Μαγειρική». 

29. Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 2 έως 4-12-2011. 

30. Έγκριση µετακίνησης της Αγγελικής Κολιού, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, από 14 έως 17-12-2011 στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο της «Οκονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.». 

31. Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 
Π.Ε. Ιωαννίνων, Όλγας Αντωνακούδη και Παναγιώτας Λώλη, την 28-11-2011 στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη µηχανογραφική εφαρµογή 
των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 - Μέτρο 214 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

32. Έγκριση χρηµατοδότησης σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – Επεκτάσεις 
στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού» του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. 
Ιωαννίνων έτους 2011. 

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυµνασίου – Λυκείου Πραµάντων (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας 
«Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-09-2012. 

34. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του πρώην ∆ηµοτικού 
Σχολείου του ∆.∆. Ηλιόκαλης του ∆ήµου Παµβώτιδας», αναδόχου Έντυ Ράφτη, µέχρι την 02-
06-2012. 

35. Απόφαση επί της από 26-9-2011 ένστασης της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», αναδόχου του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 4ης επαρχ. Οδού ∆ροσοχώρι-∆ρίσκος-
Κράψη-Βαθύπεδο (Β’ φάση) – (Τµήµα Κράψη- Βαθύπεδο)», κατά της αριθ. 52749/5104/31-8-
2011 Πράξης επιστροφής λογαριασµού της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

36. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-11-2011 δηµοπρασίας, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Σερβιανών» προϋπολογισµού  536.000,00 € µε ΦΠΑ. 
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37. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο 
«Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 
του Ν. 3316/05 και έγκριση των συµβατικών τευχών. 

38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή 
µικρού αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», προϋπολογισµού € 50.000,00 
µε ΦΠΑ.   

39. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», 
προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ.   

40. ∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά 
την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 07-
10-2010 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων της Μαρίας Τσάπου και λοιπών (σύνολο 3) κατά της 
Ν.Α.Ι. και του ΟΑΕ∆. 

41. ∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη 
συζήτηση της από 16-11-2007 αίτησης αναιρέσεως των Μιλτιάδη Γιώτη και Ελένης συζ. 
Άγγελου Ευταξία για την αναίρεση της υπ’ αριθµ. 66/2007 οριστικής απόφασης του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της ΝΑ.Ι., του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Χαρίκλειας 
Σταµατοπούλου. 

42. ∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Α’ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη 
συζήτηση των υποθέσεων: Α) της από 26-08-2005 αίτησης αναιρέσεως και των από 5-12-
2005 προσθέτων επ’ αυτής λόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά της ανώνυµης εταιρείας µε 
την επωνυµία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΕΙΑ - ΕΥΡΩ∆ΕΡΜ Α.Ε.» και της Ν.Α.Ι. για αναίρεση 
της υπ’ αριθµ. 45/2005 τελεσίδικης απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και Β) της 
από 01-08-2005 αίτησης αναιρέσεως και των επ’ αυτής από 21-09-06 προσθέτων λόγων της 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΕΙΑ – ΕΥΡΩ∆ΕΡΜ Α.Ε.» και 
του Οδυσσέα Κιτσάκη του ∆ηµητρίου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ν.Α.Ι., για την 
αναίρεση της υπ’ αριθ. 45/2005 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων. 

43. Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

44. Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 30/918/11-11-2011 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
περί διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση 
της Επιτροπής του διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε.  Θεσπρωτίας) για τη 
υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC 
AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013. 

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

1. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα αποκατάστασης 
ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και Ξηροβουνίου του Νοµού 
Άρτας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

2. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, έκθεσης Ερασιτεχνών Πρεβεζάνων 
Ζωγράφων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων 
του επαρχιακού και διαδηµοτικού οδικού δικτύου Π. Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 
20.000,00 µε ΦΠΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 
2011. 
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4. Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

5. Έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας, για τις ανάγκες των υπαλλήλων του 
µηχανικού εξοπλισµού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

6. Έγκριση πληρωµής δαπάνης µεταφοράς αλλοδαπών από την Πρέβεζα στην Αθήνα, µε 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ. 

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 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, 
µέχρι την 28-02-2012. 

8. Έγκριση δαπάνης ποσού 189,00 €, 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 «Ανάπτυξη Εφαρµογών µε Σχεσιακές 
Βάσεις ∆εδοµένων», από 5 έως 16-12-2011. 

9. Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Π.Ε. Ιωαννίνων στο περιοδικό του ΚΤΕΛ 
Ιωαννίνων. 

10. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, εκδήλωσης της ΕΛΕΠΑΠ και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

11. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόµενο Ι.Ν. Αγίου Μαξίµου Γραικού Άρτας», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

12. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αλιευτικό Καταφύγιο 
Κορωνησίας», προϋπολογισµού € 1.950.000,00 µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 
26 του Ν.4024/2011. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε ενηµέρωση 
και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις των προηγούµενων, από 21-11-2011 και 23-11-
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση του 
δρόµου Άρτα - Κορωνησία (ασφαλτικά – κόµβος Πασά - ηλεκτροφωτισµός κόµβου 
Ανέζας)», αναδόχου Κ/Ξ «Θ. Αναστασόπουλος – Ε. Χούσης».  

 
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. 4259/21-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85155/3158/22-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε 
(ΚΑΠ 2008) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 500.000,00€. 
Ο παρών 3ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης εργασιών 270.356,17€ και µε Φ.Π.Α. 325.919,14 
€  είναι υπερβάσεως έναντι του 2ου ΑΠΕ και συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων» χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύµβασης. Ο 3ος ΑΠΕ 
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παρουσιάζει υπέρβαση κατά 18.202,65 € σε σχέση µε τη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ που 
οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του τελικού ποσού της οριστικής αναθεώρησης. Ο 
3ος ΑΠΕ συντάχθηκε χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της συµβατικής 
δαπάνης οµάδας εργασιών και του 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής σύµβασης 
για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύµφωνα µε το Ν. 3481/2006. Η Υπηρεσία 
επίσης σηµειώνει ότι ο παρών 3ος 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 και η δαπάνη αυτή 
περιλήφθηκε στο εγκεκριµένο ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 2011 – 1η τροποποίηση) και επίσης ότι δεν 
απαιτείται γνωµοδότηση του Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων γιατί η αύξηση της δαπάνης 
οφείλεται στην αναθεώρηση. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/970/30-11-2011) 

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνέχιση του δρόµου 
Άρτα - Κορωνησία (ασφαλτικά – κόµβος Πασά - ηλεκτροφωτισµός κόµβου Ανέζας)», 
αναδόχου Κ/Ξ «Θ. Αναστασόπουλος – Ε. Χούσης», όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να περιλάβει 
µόνο το επιπλέον ποσό της τελικής αναθεώρησης όπως αυτό προέκυψε από τους οριστικούς 
συντελεστές χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών. 

Ο 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 325.919,14 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά 18.202,65 € 
σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του τελικού ποσού της 
οριστικής αναθεώρησης, χωρίς καµία τροποποίηση των ποσοτήτων των εργασιών και η 
δαπάνη αυτή περιλήφθηκε στο εγκεκριµένο µε την αριθµ. 17/72/17-10-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 2011 – 1η τροποποίηση). 

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες 
συντήρησης πεδινού επαρχιακού δικτύου», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη, 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. 4268/22-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85156/3159/22-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε 
(ΚΑΠ 2011) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 100.000,00€. 
Ο παρών 1ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/08 
και περιλαµβάνει την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών 
παραλείψεων της προµέτρησης της µελέτης, που προέκυψαν κατά την πορεία του έργου, 
χωρίς τροποποίηση του βασικού σχεδίου και της µορφής αυτού, καθώς και τη χρήση των 
επί έλασσον δαπανών µέσα στα ποσοτικά όρια του 20% για τις δαπάνες οµάδων 
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εργασιών και 10% για το σύνολο της συµβατικής δαπάνης. Η προτεινόµενη δαπάνη των 
99.724,64 € µε το ΦΠΑ του 1ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 3.082,51 € σε σχέση µε 
την συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των 
απολογιστικών εργασιών, ενώ µε τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ολοκληρώνεται το αντικείµενο των 
εργασιών του έργου. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, σηµειώνοντας ότι το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του µε το 
αριθµ. 5ο/16.11.2011 (θέµα 16ο) πρακτικό του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/971/30-11-2011) 

Εγκρίνει 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης 
πεδινού επαρχιακού δικτύου», αναδόχου Ευάγγελου Τσουµάνη, Ε∆Ε, όπως συντάχθηκε 
από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 
3669/08, συνολικής δαπάνης € 99.724,64 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 3.082,51 σε σχέση 
µε την συµβατική δαπάνη, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της δαπάνης των 
απολογιστικών εργασιών και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Άρτας, µε το αριθµ. 5ο/16.11.2011 (θέµα 16ο) Πρακτικό 
του. 

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 του 3ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Άγιος Χαράλαµπος Κάτω Αθαµανίου έως Άνω Καλεντίνη», 
αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Τ.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. 4174/17-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85627/3183/24-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε 
(ΚΑΠ 2009) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 500.000,00€. 
Ο 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του  Ν.3669/2008 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» για να περιλάβει το 
επιπλέον ποσό της αναθεώρησης, χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της 
συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής 
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σύµβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύµφωνα µε τον Ν. 3481/2006. 
Η Υπηρεσία επίσης σηµειώνει οτι η προτεινόµενη δαπάνη των 306.769,765 € µε το ΦΠΑ 
του 3ου ΑΠΕ παρουσιάζει υπέρβαση κατά 3.769,75 € σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ που 
οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης λόγω των οριστικών συντελεστών 
και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν. 3669/08, ενώ η προτεινοµένη δαπάνη του 3ου καλύπτεται από την 
εγκεκριµένη πίστωση του έργου, που περιλαµβάνεται στους ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 2011 1η 
τροποποίηση). 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/972/30-11-2011) 

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση δρόµου Άγιος Χαράλαµπος Κάτω Αθαµανίου έως Άνω Καλεντίνη», 
αναδόχου εταιρείας ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Τ.Ε., όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να περιλάβει το 
επιπλέον ποσό της αναθεώρησης, χωρίς υπέρβαση των ποσοτικών ορίων του 20% της 
συµβατικής δαπάνης οµάδας εργασιών και το 10% αθροιστικά της δαπάνης της αρχικής 
σύµβασης για την χρήση των επί «έλασσον» δαπανών, σύµφωνα µε τον Ν. 3481/2006. 

Ο 3ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης € 306.769,765 µε ΦΠΑ, µε υπέρβαση κατά € 3.769,75  
σε σχέση µε τον 2ο ΑΠΕ, που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της αναθεώρησης λόγω 
των οριστικών συντελεστών και η δαπάνη αυτή περιλήφθηκε στο εγκεκριµένο µε την αριθµ. 
17/72/17-10-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, ΠΠ∆Ε (ΚΑΠ 2011 – 1η 
τροποποίηση). 

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

…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 του 1ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία 
πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα 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. 4303/24-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86483/3265/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ΠΠ∆Ε 
(ΚΑΠ 2011) της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε αρχικό προϋπολογισµό 150.000,00€. 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας προτεινόµενης συνολικής δαπάνης 145.500,00 
€ µε το ΦΠΑ, όσο και το ποσό της συµβατικής δαπάνης, είναι τακτοποιητικός. 
Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Νόµου 3669/2008 
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» για τους παρακάτω 
λόγους: 1) Για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, όπως 
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αυτές προέκυψαν µε βάσει τις επιµετρήσεις των ήδη εκτελεσµένων εργασιών και την 
προµέτρηση των υπολειπόµενων εργασιών. 2) Για την ανάλωση των απρόβλεπτων 
δαπανών α) για τη διόρθωση προµετρητικών παραλείψεων της µελέτης χωρίς 
τροποποίηση του σχεδίου και της µορφής του έργου και β) για την κάλυψη της δαπάνης 
του Φ.Π.Α., ο οποίος από λάθος είχε περιληφθεί στον προϋπολογισµό µε ποσοστό 19%, 
αντί για 23%. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, σηµειώνοντας ότι το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του µε το 
αριθµ. 5ο/16.11.2011 (θέµα 20ο) πρακτικό του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/973/30-11-2011) 

Εγκρίνει 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικό) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Προστασία πρανών και καθαρισµός κοίτης χειµάρρου Μπούση», αναδόχου Σωτηρίου 
Σφήκα Ε∆Ε, προτεινοµένης δαπάνης 145.500,00 € µε Φ.Π.Α., όσο και η συµβατική 
δαπάνη, όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για την ανάλωση των απροβλέπτων και χρήση των επί 
έλαττον δαπανών ορισµένων εργασιών χωρίς όµως να γίνεται υπέρβαση του ποσοστού 20% 
της συµβατικής δαπάνης, κατά οµάδα εργασιών και 10% στο σύνολο του έργου και για την 
έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. 
Άρτας, µε το αριθµ. 5ο/16.11.2011 (θέµα 20ο) Πρακτικό του. 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Ελάτης και Πηγών του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα 
Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96 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 «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό 
δίκτυο ∆.∆. Ελάτης και Πηγών του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4272/22-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 85158/3161/22-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του 
θέµατος, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4068/08-11-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 40.555,16 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 50.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
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Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 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 34/974/30-11-2011) 

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 
«Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο ∆.∆. Ελάτης και Πηγών του ∆. Γ. Καραϊσκάκη», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 40.555,16 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 50.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4272/22-11-
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. 4068/08-11-2011απόφαση του ∆/ντή 
ΤΕ Άρτας.  
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, και τοποθετήθηκαν 

ως εξής: «Συµφωνούµε µε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, διαφωνούµε όµως ως προς 
την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, θέση την οποία έχουµε διατυπώσει και 
επανακαταθέτουµε σήµερα, και για άλλους πρόχειρους διαγωνισµούς έργων, όλων των Π.Ε. της 
Ηπείρου». 

� 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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Επέκταση σωληνωτού οχετού µετά τοιχείου στο συνοικισµό Σγάρας Καταρράκτη», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 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 «Επέκταση σωληνωτού οχετού 
µετά τοιχείου στο συνοικισµό Σγάρας Καταρράκτη», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4273/22-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 85159/3162/22-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του 
θέµατος, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4067/08-11-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 16.260,16 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 20.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
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µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 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 34/975/30-11-2011) 

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 
«Επέκταση σωληνωτού οχετού µετά τοιχείου στο συνοικισµό Σγάρας Καταρράκτη», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 16.260,16 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 20.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4273/22-11-2011 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. 4067/08-11-2011απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας..  
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, και τοποθετήθηκαν 

ως εξής: «Συµφωνούµε µε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, διαφωνούµε όµως ως προς 
την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, θέση την οποία έχουµε διατυπώσει και 
επανακαταθέτουµε σήµερα, και για άλλους πρόχειρους διαγωνισµούς έργων, όλων των Π.Ε. της 
Ηπείρου». 

� 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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής», 
προϋπολογισµού € 20.000,00 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 «Συντήρηση ασφαλτικού 
οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4317/24-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 86162/3240/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του 
θέµατος, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4201/17-11-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 16.114,65 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 20.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
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Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 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 34/976/30-11-2011) 

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 
«Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώµατος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα - Στρογγυλής», προϋπολογισµού 
δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 16.114,65 € και συνολικής δαπάνης µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ 20.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4317/24-11-2011 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. 4201/17-11-2011απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας..  
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, και τοποθετήθηκαν 

ως εξής: «Συµφωνούµε µε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, διαφωνούµε όµως ως προς 
την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, θέση την οποία έχουµε διατυπώσει και 
επανακαταθέτουµε σήµερα, και για άλλους πρόχειρους διαγωνισµούς έργων, όλων των Π.Ε. της 
Ηπείρου». 

� 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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 8ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή 
Πολυδρόσου», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π.∆. 
609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τους 
Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 
286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 
3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων», καθώς και του Π.∆. 186/96 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 «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 
για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή Πολυδρόσου», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε 
ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4316/24-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 86164/3241/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του 
θέµατος, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4200/17-11-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 40.023,36 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 50.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
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µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 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 34/977/30-11-2011) 

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 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή Πολυδρόσου», 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 40.023,36 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 50.000,00 € µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη 
∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4316/24-11-
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. 4200/17-11-2011απόφαση του ∆/ντή 
ΤΕ Άρτας..  
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, και τοποθετήθηκαν 

ως εξής: «Συµφωνούµε µε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, διαφωνούµε όµως ως προς την 
διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, θέση την οποία έχουµε διατυπώσει και επανακαταθέτουµε 
σήµερα, και για άλλους πρόχειρους διαγωνισµούς έργων, όλων των Π.Ε. της Ηπείρου». 

� 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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
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 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό του έργου της Π.Ε. 
Άρτας «Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε 
ΦΠΑ.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί κατάρτισης 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας», 
προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4318/24-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 86285/3244/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Άρτας συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του 
θέµατος, και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4246/21-11-2011 απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας 
προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ, και απρόβλεπτα) 11.818,52 € και 
συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 15.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της 
µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή 
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Υποχρεώσεων) καθώς και Σχέδιο ∆ιακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού 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 34/978/30-11-2011) 

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 «Εργασίες 
επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας»,προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & 
ΕΟ, και απρόβλεπτα) 11.818,52 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 15.000,00 € µε 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4318/24-11-2011 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. 4246/21-11-2011απόφαση του ∆/ντή ΤΕ Άρτας..  
 
� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, και τοποθετήθηκαν 

ως εξής: «Συµφωνούµε µε την αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου, διαφωνούµε όµως ως προς 
την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού, θέση την οποία έχουµε διατυπώσει και 
επανακαταθέτουµε σήµερα, και για άλλους πρόχειρους διαγωνισµούς έργων, όλων των Π.Ε. της 
Ηπείρου». 

� 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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
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 απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Επείγουσες εργασίες καθαρισµού 
τάφρου Αγίων Αναργύρων και Λιµίνης Άρτας», προϋπολογισµού € 9.000,00 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 
τάφρου Αγίων Αναργύρων και Λιµίνης Άρτας», προϋπολογισµού € 9.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4205/17-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 85157/3160/22-11-2011 στον φάκελο 12/2011 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 8.979,00 €. 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. 
Ιωάννη Κάλλια, 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 τάφρου των Αγίων Αναργύρων και της Λιµίνης, όπως 
αναφέρεται στη Τεχνική Περιγραφή του έργου. 

Η Υπηρεσία µας µερίµνησε για την ένταξη του έργου στην 1η Τροποποίηση του ΠΠ∆Ε της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ΚΑΠ 2011) µε προϋπολογισµό 9.000,00 €, σύµφωνα µε τη 
συνταχθείσα µελέτη, προκειµένου να γίνει ο καθαρισµός πριν την έλευση του χειµώνα, ώστε να 
αποφευχθούν προβλήµατα πληµµυρών. 

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 20.000,00 €, 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 κ. Ιωάννη Κάλλια, ο 
οποίος διαθέτει στην περιοχή τα απαιτούµενα 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 κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/979/30-11-2011) 

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 Ιωάννη Κάλλια 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 τάφρου 
Αγίων Αναργύρων και Λιµίνης Άρτας», 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, συνολικής 
δαπάνης € 8.979,00 µε ΦΠΑ και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Άρτας.  

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, διαφωνώντας µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σηµειώνοντας ότι η Υπηρεσία θα έπρεπε να είχε 
προγραµµατίσει την ένταξη του έργου στο Πρόγραµµα Κ.Α.Π. και τη σύνταξη της σχετικής 
µελέτης, πριν την έναρξη της χειµερινής περιόδου, και όχι «τελευταία στιγµή», ώστε να υπάρχει ο 
αναγκαίος χρόνος για τη διενέργεια διαγωνισµού και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία 
της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος διαφωνεί µε τη διαδικασία 
της ανάθεσης του έργου του θέµατος, για την εκτέλεση του οποίου, πρέπει να γίνει ανοιχτός 
µειοδοτικός διαγωνισµός. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα προκειµένου να παρευρεθεί α) στην εκδήλωση µε θέµα «Η Ελλάδα µετά την 
κρίση: ανασυνθέτοντας το εθνικό µας προϊόν» και β) στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα µε αρ. πρωτ. 85977/859/24-11-2011 και 
85972/858/24-11-2011 έγγραφα, συνηµµένα µε τα αρ. πρωτ. 86050/3223/25-11-2011  και 
86052/3224/25-11-2011 αντίστοιχα, στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, στην Αθήνα, 
προκειµένου να παρευρεθεί α) στην εκδήλωση µε θέµα «Η Ελλάδα µετά την κρίση: 
ανασυνθέτοντας το εθνικό µας προϊόν» και β) στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας, καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή 
του. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας στις 25 & 26-11-2011, δεδοµένου ότι η προηγούµενη 
Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 23-11-2011. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/980/30-11-2011) 

Α) Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 25 έως 26-11-2011, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να παρευρεθεί στην 
εκδήλωση µε θέµα «Η Ελλάδα µετά την κρίση: ανασυνθέτοντας το εθνικό µας προϊόν» 
(συνδιοργάνωση της Πρέσβειρας του επώνυµου Ελληνικού Κρασιού, του Συνδέσµου 
Ελληνικού Οίνου και των εκθέσεων XENIA), καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 200,00 
€ αντίστοιχα, για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης, 
διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716) και  

Β) Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 02 έως 03-12-2011, προκειµένου να παρευρεθεί στο 3ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 200,00 € αντίστοιχα, για την 
κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης, διαµονής, ηµερήσια και 
χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 12ο 
Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Άρτας, Βασιλείου Χουλιάρα και Αικατερίνης Φυσέκη, την 28-11-2011 στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη µηχανογραφική 
εφαρµογή των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 - Μέτρο 214 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9226/25-11-2011 έγγραφο , 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 86095/3235/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης στην Θεσσαλονίκη  
και της προκαλούµενης δαπάνης των Κτηνιάτρων, Βασιλείου Χουλιάρα και Αικατερίνης 
Φυσέκη, για την συµµετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη µηχανογραφική 
εφαρµογή των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 - Μέτρο 214 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», στις 28 Νοεµβρίου 2011.  

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 9226/25-11-2011 
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εισήγησης της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 23-11-2011. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/981/30-11-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Άρτας, Βασιλείου Χουλιάρα και Αικατερίνης Φυσέκη, στην Θεσσαλονίκη, για τη 
συµµετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη µηχανογραφική εφαρµογή των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 - Μέτρο 214 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», την 28-11-2011 (ηµέρα αναχώρησης η 27η-11-2011) 
και τη σχετική δαπάνη συνολικού ποσού € 400,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής 
τους, σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 291 και ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας). 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 

Εξουσιοδότηση του ∆ήµου Αρταίων για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων και 
ελαιολιπαντικών  έτους 2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
3633/25-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86286/3245/25-11-2011 στον 
φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης 
στον ∆ήµο Αρταίων για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων και ελαιολιπαντικών  έτους 
2012 κατόπιν του αριθ. 20862/22-11-2011 αιτήµατός του και σύµφωνα µε το συνηµµένο 
από 23-11-2011 πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, παροχής 
υπηρεσιών και εργασιών έτους 2011 της Π.Ε. Άρτας, µε το οποίο η Επιτροπή 
γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω εξουσιοδότησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του 
αρθ. 13 του Ν.2503/97 λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι ήδη η Π.Ε. Άρτας 
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προχώρησε για την κάλυψη των αναγκών της έτους 2012 σε διαγωνισµό για την ανάδειξη 
προµηθευτή καυσίµων και ελαιολιπαντικών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/982/30-11-2011) 

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµο Αρταίων, κατόπιν του µε αριθµ. πρωτ. 20862/22-11-2011 εγγράφου 
αιτήµατός του, για την ανάδειξη µε δικές του διαδικασίες, προµηθευτή καυσίµων και 
ελαιολιπαντικών  για την κάλυψη των αναγκών του για το έτος 2012, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/93 ΦΕΚ 185 Β) και της παρ. 6 του 
άρθρου 13 του Ν.2503/1997 και βάσει του από 23-11-2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών έτους 2011 της Π.Ε. 
Άρτας, µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί οµόφωνα για την παροχή της ανωτέρω 
εξουσιοδότησης.  
............................................................................................................................................................ 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  
      

2. 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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
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 δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 3633/25-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 86286/3245/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής 
Μηχανηµάτων & Οχηµάτων της Π.Ε. Άρτας, σύµφωνα µε το συνηµµένο αριθµ. πρωτ. 4010/04-11-
2011 έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, στο οποίο επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/983/30-11-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης – επισκευής 
για τα µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον 
κατωτέρω πίνακα, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 071, ΚΑΕ 9829 του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας): 
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α/α Αριθ. Κυκλ. 
ΜΕ-Οχήµατος 

Είδος  
ΜΕ-Οχήµατος Εργασία - Ανταλλακτικά ∆απάνη 

(συµπερ. ΦΠΑ) 

1 ΚΥ 5272 Ισοπεδωτής Λάδι 15W-40 (16L), αντιψυκτικό (4L) 150,00 

2 ΚΥ 5272 Ισοπεδωτής Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώµατος 370,00 

3 ΚΥ 5274 Ισοπεδωτής 
Επισκευή αντλιών & 
υδραυλοκινητήρων εµπρός και πίσω 
άξονα 

15.300,00 

4 ΜΕ 92817 Φορτωτής Αλλαγή ελαστικών (20.5-25) 6.300,00 

5 ΜΕ 103811 Εκσκ.-Φορτ. Αντιψυκτικό (1L) 10,00 

6 ΚΗΙ 7980 Φορτηγό 
Αλλαγή µαρκουτσιών µαχαιριού, λάδι 
10W (4L) 

200,00 

7 ΚΗΥ 3685 Επιβατικό Λάδι 20W-50 (1L) 10,00 

8 ΚΗΥ 3685 Επιβατικό 

Service (λάδια, φίλτρο λαδιού, 
αντιψυκτικό), αλλαγή κολάρου 
συστήµατος θέρµανσης, συντήρηση 
κεντρικού διακόπτη 

180,00 

9 KHI 1570 Επιβατικό Λάδι 15W-40 (1L), paraflu (1L) 15,00 

   Σύνολο 22.235,00 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, κατέθεσε 
την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, στελεχωµένα µε 
εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι 
απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από 
καιρικά φαινόµενα, είτε για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό από ανεπιθύµητη βλάστηση, 
απορρίµµατα, µπάζα κ.α. Επιπλέον, η στελέχωση της Υπηρεσίας µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα 
συντελέσει στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και 
οχηµάτων της. Σηµείωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και 
ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, 
που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της 
Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα 
πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της 
συνεργείων ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης 
Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών 
αποφάσεων και µέτρων. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 15ο 

Έγκριση παράτασης και επέκτασης της σύµβασης µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας 
Αθανασίου Ξέρα για τη στέγαση της Α/θµιας Εκπαίδευσης 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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, 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 τις διατάξεις του 
Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.  

6. Την αριθµ. 8/26/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
µεταβίβασης της αρµοδιότητας µίσθωσης και εκµίσθωσης κινητών και ακινήτων, στην 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 3633/25-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86286/3245/25-11-2011 
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στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι Α/θµια Εκπαίδευση 
Άρτας στεγάζεται σε κτίριο ιδιοκτησίας Ξέρα Αθανασίου επί της Περιφ. Οδού Άρτας 115 
τµ από 1-1-2001 µε αρχική χρονική διάρκεια µίσθωσης έξι ετών η οποία παρατάθηκε 
µέχρι 23-11-2011 µε απόφαση του Ν.Σ. Άρτας και µε µηνιαίο µίσθωµα σήµερα 560,96 €.   
Με τις ∆ιατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4027/11 καταργήθηκαν τα Γραφεία Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης οι δε υφιστάµενες µισθώσεις αυτών λύονται µέσα σε τρεις µήνες από τη 
δηµοσίευση του Νόµου. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 16 & 21 του Π.∆/τος 
242/96, την αριθµ. 8/26/31-3-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, το αρίθµ. 
4066/14-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Άρτας, το γεγονός ότι το 1ο 
Γραφείο Α/θµιας Εκπ/σης στεγάζεται σε µισθωµένο οίκηµα και συνεπώς η σύµβαση 
µίσθωσης θα πρέπει να λυθεί, το δε προσωπικό και το Αρχείο να µεταφερθούν σε άλλο 
οίκηµα, η Υπηρεσία εισηγείται την παράταση µίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Αθανασίου Ξέρα επί της Περιφερειακής Οδού και µέχρι τη λήξη της σύµβασης 31-12-
2012 µε ταυτόχρονη επέκταση της µίσθωσης του παρακείµενου ακινήτου του ιδίου 
ιδιοκτήτη έναντι συνολικού µηνιαίου µισθώµατος και των δύο ακινήτων ποσού χιλίων 
(1000,00) ευρώ, το οποίο αποδέχεται και ο ιδιοκτήτης. 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/984/30-11-2011) 

Εγκρίνει την παράταση της σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας Αθανασίου Ξέρα, το 
οποίο βρίσκεται επί της Περιφερειακής Οδού Άρτας, µέχρι την 31-12-2012, για τις ανάγκες 
στέγασης της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Άρτας, µε ταυτόχρονη επέκταση της µίσθωσης σε 
παρακείµενο οίκηµα του ιδίου ιδιοκτήτη και µέχρι τη λήξη της κύριας σύµβασης, ήτοι την 31-
12-2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.2β & 21 του Π.∆/τος 242/1996, για τις 
ανάγκες επέκτασης της ήδη εγκατεστηµένης Υπηρεσίας, κατόπιν της διεύρυνσής της, µετά την 
κατάργηση του 1ου Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Άρτας (άρθρ. 32 του Ν. 4027/2011) 
και της µεταφοράς των αρµοδιοτήτων και των υπηρετούντων σ’ αυτό υπαλλήλων, στη ∆/νση  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Άρτας. 

Το συνολικό µηνιαίο µίσθωµα για τα δύο ως άνω ακίνητα – το οποίο αποδέχεται και ο 
ιδιοκτήτης – διαµορφώνεται στο ποσό των € 1.000,00 και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) Φορέας 072, ΚΑΕ 0813. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 

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. 3633/25-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86286/3245/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 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 34/985/30-11-2011) 

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

ΦΟΡΕΑΣ
/ 

ΚΑΕ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΥ 
ΠΟΣΟ 

∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.1713 
Προµήθεια 
γραφοµηχανών, 
µηχ.κλπ. 

60.000,00 1691,25 

∆απάνη για προµήθεια  φωτοτυπικού µηχανήµατος 
SHARP AR -5520 N για το Τµήµα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονοµίας της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού της Π.Ε. Άρτας από την εταιρεία 
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ Α.Ε.» η οποία υπέβαλλε 
την χαµηλότερη µεταξύ δύο προσφορών.  

072.0851 

Αµοιβές για 
συντήρηση και 
επισκ. Μον. 
εγκατ. 

50.000,00 246,80 

∆απάνη για επισκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, 
µετά από διακοπή στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε. Άρτας, 
επισκευή κλειδαριάς της εισόδου του κτιρίου όπου 
στεγάζεται η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής και διµηνιαία συντήρηση ανελκυστήρα 
της ίδιας Υπηρεσίας. 

072.0843 
Εκδόσεις – 
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία 

30.000,00 400,00 
∆απάνη για εκτύπωση βιβλίων διαταγή πορείας –
δελτία κίνησης του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Ε. Άρτας.    

072.0869 

Αµοιβές για 
συντήρηση & 
επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού 

80.000,00 150,00 
∆απάνη για καθαρισµό  χαλιών  της ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας.   

072.1329 

Προµήθεια ειδών 
συντήρησης & 
επισκευής κάθε 
είδους λοιπού 
εξοπλισµού 

50.000,00 560,00 
∆απάνη για επισκευή ανελκυστήρα της ∆/νσης 
Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της 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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 

Έγκριση δαπάνης ποσού για την προµήθεια οκτώ (8) σφραγίδων, για τις ανάγκες της 
∆/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 83839/4289/17-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 
84005/3131/18-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης ποσού 123,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά την προµήθεια οκτώ (8) 
σφραγίδων, για τις ανάγκες της ∆/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 1699). 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/986/30-11-2011) 
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Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 123,00 €  για τη προµήθεια οκτώ (8) σφραγίδων, για τις ανάγκες 
της ∆/νσης Μεταφορών - Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος 
των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), Φορέας 072 και ΚΑΕ 1699.  
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 δαπάνης για την ανάθεση εργασιών συντήρησης των γραφείων του κτιρίου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 84725/4319/21-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 
85152/3156/22-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών συντήρησης των γραφείων του κτιρίου 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στην εισήγηση . 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/987/30-11-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού € 2.974,14 µε ΦΠΑ, για την ανάθεση 
εργασιών συντήρησης των γραφείων του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, σε βάρος των 
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πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), Φορέας 071 ΚΑΕ 9779011, ήτοι:  

1. Ανάθεση προµήθειας και εργασιών τοποθέτησης δύο (2) εσωτερικών πορτών στα Γραφεία 
του Τµήµατος Κτηνιατρικής και ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας στον 
ΠΑΠΠΑ Κων. ΑΘΑΝΑΣΙΟ, δαπάνης 1.107,00 € µε ΦΠΑ. 

2. Ανάθεση προµήθειας και εργασιών τοποθέτησης ψευδοροφών στο γραφείο του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας και στην είσοδο του κτιρίου, στον ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Κων. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, δαπάνης 1.845,00 € µε ΦΠΑ. 

......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 δαπάνης για την ανάθεση εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου που ήταν 
εγκατεστηµένη η Λαογραφική Συλλογή του ∆ηµήτρη και της Βικτωρίας Μήτση και είχε 
παραχωρηθεί στην πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 84724/4318/21-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 
85154/3157/22-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για την ανάθεση εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου που ήταν 
εγκατεστηµένη η Λαογραφική Συλλογή του ∆ηµήτρη και της Βικτωρίας Μήτση και είχε 
παραχωρηθεί στην πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας, όπως αναφέρονται στην εισήγηση . 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, τοποθετήθηκαν ως εξής: «Συµφωνούµε για την έγκριση της 
δαπάνης, αλλά και επί της ουσίας, µε σεβασµό προς τη λαογραφική συλλογή του 
∆ηµήτρης και της Βικτωρίας Μήτση αλλά και προς το ίδιο το λαογραφικό µουσείο, αφού 

ΑΔΑ: 456Α7Λ9-ΜΕ9



 - 43 - 

είναι αναγκαίο και απαραίτητο να αποκατασταθεί το κτίριο, για παράδοση στον ιδιοκτήτη 
του µε δεδοµένο την υιοθέτηση της συλλογής από το ∆ήµο Ηγουµενίτσας και την 
µεταφορά του στο πολιτιστικό κέντρο Συβότων. Είναι όµως απαραίτητο να γνωστοποιηθεί 
και καταχωρηθεί στα πρακτικά ότι για το ίδιο κτίριο (διαµέρισµα) δαπανήθηκαν από την 
πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας αρκετές χιλιάδες ευρώ πριν δύο χρόνια περίπου, για την 
εσωτερική διαµόρφωση των χώρων, ώστε να εγκατασταθεί η λαογραφική συλλογή. 
Τέτοιου είδους κινήσεις απαιτούν τουλάχιστον έναν σωστό σχεδιασµό, ώστε να µην 
δαπανώνται πιστώσεις επί πιστώσεων, που είναι σε βάρος της τοπικής κοινωνίας και του 
προϋπολογισµού µας». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/988/30-11-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, συνολικού ποσού € 6.659,61 µε ΦΠΑ, για την ανάθεση 
εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου που ήταν εγκατεστηµένη η Λαογραφική Συλλογή του 
∆ηµήτρη και της Βικτωρίας Μήτση και είχε παραχωρηθεί στην πρώην Ν.Α. Θεσπρωτίας, σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας), Φορέας 071 ΚΑΕ 9779011, ήτοι:  

1. Ανάθεση εργασιών ελαιοχρωµατισµού στον ΡΕΤΖΙΟ ∆ηµ. ΧΡΗΣΤΟ ποσού 3.944,61 € µε 
ΦΠΑ. 

2. Ανάθεση εργασιών αποκαθήλωσης γύψινων κατασκευών στον ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Κων. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ποσού 1.845,00 € µε ΦΠΑ. 

3. Ανάθεση οικοδοµικών εργασιών στον ΖΑΓΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ποσού 870,00 € µε ΦΠΑ. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 δαπάνης για την παράθεση γεύµατος εκ µέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στους 
συµµετέχοντες στην τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Συµβουλίου του 
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που πραγµατοποιείται στην Ηγουµενίτσα. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το αριθµ. πρωτ. 86305/4366/25-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο, µε το αριθµ. πρωτ. 
86308/3247/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται 
την έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύµατος εκ µέρους της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στους 
συµµετέχοντες στην τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Συµβουλίου του Γεωτεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος, που πραγµατοποιείται στην Ηγουµενίτσα. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, τοποθετήθηκαν ως εξής: «Συµφωνούµε, εάν αυτό εντάσσεται στις 
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νόµιµα επιτρεπόµενες δαπάνες εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου. Η συµµετοχή 
µας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις επιβάλλει την ευρύτερη διάχυση της 
πληροφορίας και την ενηµέρωση όλων των αιρετών, όλων των παρατάξεων από 
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες». 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 86305/4366/25-11-
2011 εισήγησης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 23-11-
2011. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/989/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.000,00 €  για την παράθεση γεύµατος εκ µέρους της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στους συµµετέχοντες στην τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Συµβουλίου 
του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που πραγµατοποιήθηκε στην Ηγουµενίτσα, στις 
27 και 28 Νοεµβρίου 2011, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), Φορέας 072 και ΚΑΕ 0845.  
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 21ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 81158/2820/10-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 81280/3040/10-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης 
επισκευής Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο συνηµµένο πίνακα, ενώ στην εισήγηση επισυνάπτονται τα σχετικά Πρακτικά 
Επιθεώρησης και προϋπολογισµού δαπάνης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής 
και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/990/30-11-2011) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης επισκευής 
Μηχανηµάτων και Οχηµάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, σε βάρος των πιστώσεων των 
αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

- ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

1 51190 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ 
Αντικατάσταση: χιτωνίου, αµβόλου, 
ελατηρίων (6 τεµ.), φλάντζες - τσιµούχες - 
εργασία ρεκτιφιέ - εργασία συνεργείου 

5.945,00 € 

2 9944 ΟΧΗΜΑ ΚΤΕΟ 60,00 € 

3 3875 ΟΧΗΜΑ 
Περιοδικό Σέρβις (160.000 χλµ) - Ελαστικά 
(205/80/16 - τεµ. 4) 

935,00 € 

4 9957 ΦΟΡΤΗΓΟ Περιοδικό Σέρβις - Πίσω ελαστικό (13-22,5) 1.795,00 € 

5 9208 - 9221 ΟΧΗΜΑΤΑ Φάροι πολιτικής προστασίας 70,00 € 

6 9222 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ 

Ελαστικά (315/80/22,5 - τεµ. 6) - Επισκευή 
αργού-γρήγορου (πειράκι, ελατήριο, 
φουρκέτα εσωτερική, άξονας, τσιµούχα-
κίλυνδρος, εργασία) 

4.235,00 € 

7 9923 ΟΧΗΜΑ Ελαστικά (205/70/15 - τεµ. 4) 470,00 € 

8 9208 ΟΧΗΜΑ 
Ζυγοστάθµιση - τακάκια εµπρός - ελαστικό 
225/55x16 - τακτικό σέρβις (λάδια - φίλτρα - 
µπουζί) 

830,00 € 

9 9915 ΟΧΗΜΑ Πλαϊνός δεξιός καθρέπτης 100,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 14.440,00 € 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, ως προς την 
έγκριση των δαπανών οι οποίες περιγράφονται στο έγγραφο της εισήγησης του θέµατος και 
ζήτησαν, στο τέλος του έτους 2011 να γίνει υπολογισµός του κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης των µηχανηµάτων όλων των Π.Ε., καθώς επίσης και ανάλυση κόστους – οφέλους 
δαπάνης και παρεχόµενων υπηρεσιών. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, ο οποίος για µια ακόµη φορά, 
κατέθεσε την πρότασή του για την ανάγκη οργάνωσης της Υπηρεσίας µε δικά της συνεργεία, 
στελεχωµένα µε εξειδικευµένους χειριστές, τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να 
παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο, είτε για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο 
επαρχιακό οδικό δίκτυο από καιρικά φαινόµενα, είτε για την άρση της επικινδυνότητας σ’ αυτό 
από ανεπιθύµητη βλάστηση, απορρίµµατα, µπάζα κ.α. Επιπλέον, η στελέχωση της Υπηρεσίας µε 
εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει στην αποφασιστική µείωση του κόστους συντήρησης 
και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Σηµείωσε επίσης ότι η τοποθέτησή του αυτή 
εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το σχεδιασµό µέτρων και έργων 
αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση 
Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 
απόφαση), δεδοµένου ότι είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας 
Ηπείρου να µεριµνήσει για την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την 
αποκατάσταση των ζηµιών, µε την οργάνωση δικών της συνεργείων ώστε να παρεµβαίνει όταν 
είναι απαραίτητο και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών Έργων και 
Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 22ο 

Έγκριση µίσθωσης µηχανηµάτων ιδιωτικής χρήσης µε χειριστή, σύµφωνα µε την 
αριθµ. 84741/2932/22-11-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για 
την αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας 
λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων.       

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

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

8. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
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84819/2933/22-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86478/3264/28-11-2011 στον 
φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την ανάθεση µε τη σύναψη 
των σχετικών συµφωνητικών, εργασιών για την αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό 
δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων, σε 
µηχανήµατα τα οποία εργάστηκαν από 16-10-2011, στους ιδιοκτήτες και χειριστές Μ.Ε. 
ιδιωτικής χρήσης και συγκεκριµένα όπως αναλυτικά φαίνονται στη συνηµµένη στην 
εισήγηση κατάσταση, σύµφωνα και µε τη σχετική αριθµ. 84741/2932/22-11-2011 
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας για την έγκριση µίσθωσης ιδιωτικής 
χρήσης Μ.Ε. για την αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. 
Θεσπρωτίας λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/991/30-11-2011) 

Εγκρίνει, µε µέριµνα του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, την ανάθεση, 
µε τη σύναψη των σχετικών συµφωνητικών, στους ιδιοκτήτες και χειριστές Μ.Ε. ιδιωτικής 
χρήσης, όπως αναφέρονται κατωτέρω, της εκτέλεσης εργασιών από 16-10-2011, για την 
αποκατάσταση ζηµιών στο επαρχιακό δίκτυο ∆ήµου Φιλιατών Π.Ε. Θεσπρωτίας, σύµφωνα 
µε την αριθµ. 84741/2932/22-11-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
λόγω έντονων καιρικών φαινοµένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή και δεδοµένου η 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας δεν διέθετε στον Μηχανικό Εξοπλισµό, το είδος των 
µηχανηµάτων που απαιτείται για τις παραπάνω εργασίες, λόγω βλάβης (JCB προωθητήρα 
Γαιών – περιστρεφόµενη τσάπα): 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 ∆ήµας ∆ηµήτριος ΜΕ 67901 Επαρχία Φιλιατών 
2 ∆ήµας ∆ηµήτριος ME 115778 Επαρχία Φιλιατών 

 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής 
διατυπώνοντας µε επιφύλαξη τη θέση τους, τονίζοντας ότι απαιτούνται στοιχεία για την 
αναγκαιότητα και την παρεχόµενη εργασία. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµειώνοντας ότι η παράταξη 
«Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», έχει καταθέσει συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το 
σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, κατά τη σχετική 
συζήτηση στο Περιφερειακό Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση), δεδοµένου ότι 
είναι υπόθεση της Πολιτείας και κατ’ επέκταση της Περιφέρειας Ηπείρου να µεριµνήσει για 
την προστασία από τα πληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών, 
µε την οργάνωση δικών της συνεργείων στελεχωµένων µε εξειδικευµένους χειριστές, 
τεχνικούς και τα απαραίτητα µηχανήµατα, ώστε να παρεµβαίνει όταν είναι απαραίτητο και τη 
δηµιουργία Ειδικού Φορέα ∆ιαχείρισης  Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα 
έχει τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 23ο 

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (µειωτικού) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Εργασίες οδοποιίας 
στα Τ.∆. Βρυσέλλας – Πηγαδουλίων και Πλαισίου», αναδόχου εταιρείας «Γ. Μπότσαρης 
& Σία Ο.Ε.». 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86477/2095/28-11-
2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86365/3249/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « ….. η αρχική µελέτη 
συµπεριλάµβανε τρεις παρεµβάσεις : α) Μέσα στο χωριό Βρυσέλλα (επί του επαρχιακού 
δρόµου Ηγουµενίτσα – Φιλιάτες όπου υπήρχαν µεγάλες καθιζήσεις και 
αποκαταστάθηκαν µε ασφαλτικά).  β) Στον δρόµο που συνδέει το επαρχιακό δίκτυο µε το 
χωριό Πηγαδούλια - τµήµα που ανήκει στο δίκτυο δηµοτικών δρόµων του ∆ήµου 
Φιλιατών. γ)  Στον δρόµο που συνδέει το επαρχιακό δίκτυο µε το χωριό Πλαίσιο  - τµήµα 
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που επίσης ανήκει στο δίκτυο δηµοτικών δρόµων του ∆ήµου Φιλιατών. Ο παρών 1ος 
ΑΠΕ, συντάχθηκε για να συµπεριλάβει αποκλειστικά τις άκρως απαραίτητες εργασίες 
που εκτελέστηκαν στον επαρχιακό δρόµο µέσα στην Βρυσέλλα. Οι άλλες δύο 
παρεµβάσεις κρίθηκε από την ∆ιοίκηση ότι δεν είναι απαραίτητο να εκτελεστούν από την 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, εκ του γεγονότος ότι ανήκουν στην αρµοδιότητα του 
∆ήµου Φιλιατών. Λόγω και της οικονοµικής δυσπραγίας αποφασίσθηκε ο περιορισµός 
του αντικειµένου του έργου (µε την σύµφωνο γνώµη του αναδόχου και χωρίς απαίτηση 
αποζηµίωσης). Η προτεινόµενη δαπάνη των 36.910,89 € του 1ου ΑΠΕ παρουσιάζει 
µείωση κατά 83.762,11 € σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη που ανέρχεται σε 
120.673,00 €. Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες 
αποκατάστασης µέσα στην κοινότητα Βρυσέλλας. Επίσης σας γνωρίζουµε ότι το Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ µε το 
αριθµ. 4ο/26.09.2011 (θέµα 13ο) πρακτικό του και η µείωση του ποσού εγκρίθηκε από το 
Περιφερειακό Συµβούλιο µε την 17/72/17-10-2011 απόφαση». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/992/30-11-2011) 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. (µειωτικό) της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
«Εργασίες οδοποιίας στα Τ.∆. Βρυσέλλας – Πηγαδουλίων και Πλαισίου», αναδόχου εταιρείας 
«Γ. Μπότσαρης & Σία Ο.Ε.», όπως συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για να συµπεριλάβει αποκλειστικά τις άκρως απαραίτητες εργασίες που 
εκτελέστηκαν στον επαρχιακό δρόµο εντός του Τ.∆. Βρυσέλλας, συνολικής δαπάνης € 
36.910,89 µε ΦΠΑ, µε µείωση κατά € 83.762,11 σε σχέση µε την συµβατική δαπάνη που 
ήταν € 120.673,00 µε ΦΠΑ και για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το 
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας µε το αριθµ. 4ο/26.09.2011 (Θέµα 
13ο) Πρακτικό του. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν ως εξής: «Θεωρούµε ότι το έργο έπρεπε να υλοποιηθεί στο σύνολό του, 
γιατί πράγµατι υπάρχει αναγκαιότητα, και ότι κακώς τροποποιήθηκε το πρόγραµµα στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο µε αντίστοιχη µείωση του προϋπολογισµού του (Απόφαση 
17/72/17-10-2011) στην οποία απόφαση και δεν συµφωνήσαµε. Όπως δε συµφωνούµε 
και µε τα της εισήγησης του θέµατος: « … οι άλλες δύο παρεµβάσεις κρίθηκε από την 
∆ιοίκηση ότι δεν είναι απαραίτητο να εκτελεστούν από την ΠΕ Θεσπρωτίας, εκ του 
γεγονότος ότι ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ήµου Φιλιατών ….». Η Περιφέρεια 
Ηπείρου και οι ∆ήµοι επιβάλλεται να συνεργάζονται σε όλες τους τις παρεµβάσεις, 
ιδιαίτερα τώρα». 

………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 24ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο - Αγία Φανερωµένη 
Ξηροβουνίου», αναδόχου ∆ηµ. Φούκα, µέχρι την 30-06-2012.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
1/86/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 86369/3856/28-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86638/3268/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 16-11-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του 
έργου, µέχρι την 30-06-2012 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η Υπηρεσία 
εισηγείται τη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης προθεσµίας η οποία απαιτείται, για την 
ολοκλήρωση εργασιών οι οποίες δεν είναι δυνατό να εκτελεσθούν (εργασίες 
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σκυροδέµατος και σήµανσης) λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών που επικρατούν την 
περίοδο αυτή στην περιοχή σηµειώνοντας ότι το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων  
Π.Ε. Πρέβεζας, γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση χορήγησης της παράτασης, µε το 
αριθµ. 7ο/25-11-2011 (θέµα 5ο) Πρακτικό του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/993/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο - Αγία Φανερωµένη Ξηροβουνίου», 
αναδόχου ∆ηµ. Φούκα, µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και για την έγκριση 
της οποίας γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων  Π.Ε. Πρέβεζας, 
µε το αριθµ. 7ο/25-11-2011 (θέµα 5ο) Πρακτικό του. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 25ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού Σκεπαστό - Άνω Σκαφιδωτή», 
αναδόχου εταιρείας «Αφοί Ν.Λαϊνά Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2012.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν.1418/1984 «∆ηµόσια έργα & ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του 
Π.∆. 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκαν και 
συµπληρώθηκαν µε τους Ν.2229/94, Ν.2338/95, Ν.2372/96, Ν.2940/01, Ν.3263/2004, 
Ν.3316/2005, 3481/2006, και τα Π.∆. 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 218/99, 334/00, 
2576/98 κλπ και κωδικοποιήθηκαν µε το Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», καθώς και του Π.∆. 
1/86/96. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 86358/3855/28-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86639/3269/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 16-11-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου του 
θέµατος, µε την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του 
έργου, µέχρι την 30-06-2012 για τους λόγους που αναφέρει σ' αυτήν. Η Υπηρεσία 
εισηγείται τη χορήγηση της παράτασης προθεσµίας η οποία απαιτείται, για την 
αποπεράτωση των υπολειπόµενων εργασιών, σηµειώνοντας ότι το Τεχνικό Συµβούλιο 
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∆ηµοσίων Έργων  Π.Ε. Πρέβεζας, γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση χορήγησης της 
παράτασης, µε το αριθµ. 7ο/25-11-2011 (θέµα 6ο) Πρακτικό του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/994/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού Σκεπαστό – Άνω Σκαφιδωτή», αναδόχου 
εταιρείας «Αφοί Ν.Λαϊνά Ο.Ε.», µέχρι την 30-06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης και για την 
έγκριση της οποίας γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων  Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε το αριθµ. 7ο/25-11-2011 (θέµα 6ο) Πρακτικό του.    
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 26ο 
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης, για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια Χαρτικών, γραφικών, 
µελανών  εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών και µελανών FAX» Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
84463/3205/21-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 84608/3150/21-11-2011 στον 
φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια Χαρτικών, γραφικών, µελανών  
εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών και µελανών FAX για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012 και την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση, καθώς και την έγκριση της δαπάνης 
δηµοσίευσης της διακήρυξης.. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 34/995/30-11-2011) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
µε τίτλο «Προµήθεια Χαρτικών, γραφικών, µελανών  εκτυπωτών, µελανών φωτοτυπικών 
και µελανών FAX» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012 συνολικού 
προϋπολογισµού € 42.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Προγράµµατος 
Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2012 (Λειτουργικά). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια Χαρτικών, γραφικών, µελανών  εκτυπωτών, 
µελανών φωτοτυπικών και µελανών FAX» Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2012, 
µε τους όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται 
στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 84463/3205/21-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

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

......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτου Ιωάννου, στην 
Αθήνα προκειµένου να συµµετάσχει σε συνέδρια και στην ηµερίδα του Ξ.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 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 Πρέβεζας, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 85103/530/22-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε το αρ. πρωτ. 85624/3182/24-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Π΄ρεβεζας στην Αθήνα, προκειµένου να συµµετάσχει σε συνέδρια και στην ηµερίδα του 
Ξ.Ε.Ε, καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά την πραγµατοποίηση της µετακίνησης του 
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Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση 
πραγµατοποιήθηκε στης 23-11-2011. 

 
Αποφασίζει οµόφωνα 

(απόφαση 34/996/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Στράτο Ιωάννου, στην Αθήνα, 
από 24 έως 28-11-2011, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να συµµετάσχει σε 
συνέδρια και στην ηµερίδα του Ξ.Ε.Ε, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 480,00 € 
αντίστοιχα, για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης, 
διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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: 456Α7Λ9-ΜΕ9



 - 60 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 28ο 

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
προς τιµή της οµάδας νέων Fassbergsgymnasiet, από το Γκαίτεµποργκ της Σουηδίας, 
στο πλαίσιο του διµερούς προγράµµατος της Νέας Γενιάς σε ∆ράση «Πολιτισµός 
µέσα από τη Μαγειρική». 
 

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 Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 85969/952/25-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86288/3246/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από τις 20 ως 27 Νοεµβρίου 2011 
πραγµατοποιείται στην πόλη µας επίσκεψη και φιλοξενία της οµάδας νέων 
Fassbergsgymnasiet, από το Γκαίτεµποργκ της Σουηδίας, στο πλαίσιο του διµερούς 
προγράµµατος της Νέας Γενιάς σε ∆ράση «Πολιτισµός µέσα από τη Μαγειρική», που 
αφορά στη µελέτη και κατανόηση της τοπικής ιστορίας διαµέσου της τοπικής 
γαστρονοµίας. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν, εκτός των Σουηδών µαθητών και η άτυπη 

ΑΔΑ: 456Α7Λ9-ΜΕ9



 - 61 - 

οµάδα νέων «Οι ∆ωδωναίοι» µαθητές του 7ου Λυκείου Ιωαννίνων και καθηγητές του 
σχολείου. Έχουν ήδη προγραµµατιστεί επισκέψεις σε τοπικό οινοποιείο, εργοστάσιο 
ζαχαροπλαστικής και γαλακτοβιοµηχανία, καθώς και ξενάγηση στα αξιοθέατα της 
περιοχής µας. Στο πλαίσιο της φιλοξενία , παρατίθεται στις 26/11/11 δείπνο από τον 
Περιφερειάρχη προς τιµή των επισκεπτών και συµµετεχόντων στο πρόγραµµα (περίπου 
60 άτοµα). Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο 
πλαίσιο της εθιµοτυπίας, συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής της περιοχής µας µε 
άλλες χώρες, που συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα ως εταίροι, αλλά και προς 
όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των µαθητών, κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της 
σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις µε ευρύτερο ενδιαφέρον. Ο σκοπός της εκδήλωσης 
συµβάλλει στην κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειάς µας. Στη συνέχεια η Υπηρεσία 
εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.500 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων της 
συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική 
Επιτροπή, στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 
85969/952/25-11-2011 εισήγησης του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 
23-11-2011. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/997/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την παράθεση 
δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, την 26-11-2011, προς τιµή της οµάδας νέων 
Fassbergsgymnasiet, από το Γκαίτεµποργκ της Σουηδίας, που επισκέπτονται και 
φιλοξενούνται στην πόλη των Ιωαννίνων, από τις 20 ως 27 Νοεµβρίου 2011, στο πλαίσιο του 
διµερούς προγράµµατος της Νέας Γενιάς σε ∆ράση «Πολιτισµός µέσα από τη Μαγειρική».  

Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου κρίνεται απαραίτητη όταν αφορά σε µια εκδήλωση που 
εντάσσεται στο πλαίσιο της εθιµοτυπίας, συνεργασίας και πολιτιστικής ανταλλαγής της 
περιοχής µας µε άλλες χώρες, που συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα ως εταίροι, 
αλλά και προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των µαθητών. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, αµφισβητώντας την προσφορά 
και την πρακτική αξία του συγκεκριµένου διακρατικού προγράµµατος, οπότε δεν συµφωνεί 
και µε τη δαπάνη για την παράθεση δείπνου εκ µέρους της Περιφέρειας προς τιµή των 
επισκεπτών και συµµετεχόντων σ’ αυτό. 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 29ο 

Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού 
και Προϊόντων Μέλισσας, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από 2 έως 4-12-2011. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86386/764/28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 86473/3263/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το χρονικό διάστηµα 02-04/12/2011 διοργανώνεται στην Αθήνα στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας το 3ο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας. Αποτελεί την 
µοναδική κλαδική έκθεση στον τοµέα της Μελισσοκοµίας στην Ελλάδα. Το φεστιβάλ 
περιλαµβάνει 3ηµερη Έκθεση και θα το επισκεφτούν τόσο εξειδικευµένο εµπορικό κοινό, 
όσο και πάνω από 15.000 επισκέπτες. Η Περιφέρεια θα συµµετάσχει στο Φεστιβάλ, 
σύµφωνα µε την 10/95/25-11-2011 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού 
Σχεδιασµού & Ανάπτυξης. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
ποσού 2.630,00 € για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής σε βάρος των 
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πιστώσεων του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή 
σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου) 
σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/998/30-11-2011) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 2.630,00 µε  ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων 
του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779 (Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε 
ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού 
και Προϊόντων Μέλισσας, που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, από 02 έως 04-12-
2011, σύµφωνα µε την αριθµ. 10/95/25-11-2011 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση του ∆ηµητρίου Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, για τη 
συµµετοχή του στην ανωτέρω έκθεση. 

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Ενοικίαση χώρου 15 τ.µ.: 2.030,00 

Έξοδα µετακίνησης ενός υπαλλήλου: 600,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.630,00 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 30ο 

Έγκριση µετακίνησης της Αγγελικής Κολιού, υπαλλήλου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Ηπείρου, από 14 έως 17-12-2011 στην Αθήνα, για τη συµµετοχή της 
σε επιµορφωτικό σεµινάριο της «Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.». 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 84578/8789/21-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 84927/3154/22-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης της Αγγελικής Κολιού - πολιτικού Μηχανικού, και 
τις σχετικές δαπάνες, για τη συµµετοχή της σε επιµορφωτικό σεµινάριο της 
«Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.», από 14 έως 17-12-2011 στην Αθήνα. Το ποσό της 
δαπάνης ανέρχεται στα  850€ για κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων (330€ για εισιτήρια και 
διαµονή, 170€ για εκτός έδρας αποζηµίωση), καθώς και του κόστους συµµετοχής της σ’ 
αυτό (350€). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/999/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση της Αγγελικής Κολιού, πολιτικού µηχανικού της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα, από 14 έως 17-12-2011, για τη συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο της «Οικονοµοτεχνική Seminars Α.Ε.», καθώς και τη συνολική 
δαπάνη ποσού € 850,00 για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης και 
συµµετοχής στο σεµινάριο, εκ των οποίων ποσό € 330,00 για εισιτήρια και διαµονή, ποσό € 
170,00 για εκτός έδρας αποζηµίωση και ποσό € 350,00 για έξοδα συµµετοχής στο σεµινάριο, 
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). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εκφράζοντας τη διαφωνία του 
στη συµµετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου σε σεµινάρια που διοργανώνουν 
ιδιωτικές εταιρείες, συµµετοχή η οποία επιπλέον επιβαρύνεται και µε την καταβολή προς 
τη διοργανώτρια εταιρεία, ποσού συµµετοχής. 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 
Έγκριση µετακίνησης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, Όλγας Αντωνακούδη και Παναγιώτας Λώλη, την 28-11-2011 στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη µηχανογραφική 
εφαρµογή των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 - Μέτρο 214 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 3777/25-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αριθµ. πρωτ. 86177/3242/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση µετακίνησης στη Θεσσαλονίκη και 
της προκαλούµενης δαπάνης των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Όλγας Αντωνακούδη και Παναγιώτας Λώλη, για την 
συµµετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη µηχανογραφική εφαρµογή των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 - Μέτρο 214 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 28 Νοεµβρίου 2011 
και ώρα 20:30.  

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 3777/25-11-2011 
εισήγησης της ∆/νσης Αγρ. Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη Συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε την 23-11-2011. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1000/30-11-2011) 

Εγκρίνει την µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, Όλγας Αντωνακούδης και Παναγιώτας Λώλη, στη Θεσσαλονίκη, για τη 
συµµετοχή τους στην εκπαίδευση χρηστών στη µηχανογραφική εφαρµογή των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 - Μέτρο 214 
«Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις», την 28 Νοεµβρίου 2011 και τη σχετική δαπάνη 
συνολικού ποσού € 300,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησής τους, σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ. 291 ΚΑΕ 5244/05 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
έτους 2011 (Π.Ε. Ιωαννίνων). 
.....................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση χρηµατοδότησης σε βάρος του κονδυλίου µε τίτλο «Μετατοπίσεις – 
Επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού» του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο µε τίτλο 
«Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», µε προϋπολογισµό € 
2.200.000,00 και πίστωση € 80.000,00. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το από 28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 86362/3248/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
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εισηγείται, σε βάρος του ανωτέρω κονδυλίου «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων ∆ΕΗ 
σε ΟΤΑ του Νοµού», την έγκριση χρηµατοδότησης των κάτωθι ηλεκτροδοτήσεων: 1. 
Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Κρυόβρυσης Τ.∆. Περάµατος ∆ήµου Ιωαννιτών, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 8.416,65 € και 2. Επέκταση δικτύου της ∆ΕΗ στην περιοχή 
«∆ραγατσούρα» στο Τ.∆. Επισκοπικού του ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 6.497,00 € σηµειώνοντας ότι το τελικό ποσό που θα απαιτηθεί θα 
διαµορφωθεί µετά τη σύνταξη της οριστικής µελέτης από τη ∆ΕΗ και θα πληρωθεί σε 
τρεις ετήσιες ισόποσες δόσεις.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1001/30-11-2011) 

Εγκρίνει, σε βάρος της πίστωσης του γενικού κονδυλίου «Μετατοπίσεις – επεκτάσεις στύλων 
∆ΕΗ σε ΟΤΑ του Νοµού», του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Ιωαννίνων, 
τη χρηµατοδότηση των κάτωθι ηλεκτροδοτήσεων:  

1. Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Κρυόβρυσης Τ.∆. Περάµατος ∆ήµου Ιωαννιτών, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού € 8.416,65 και  

2. Επέκταση δικτύου της ∆ΕΗ στην περιοχή «∆ραγατσούρα» στο Τ.∆. Επισκοπικού του 
∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου, ενδεικτικού προϋπολογισµού € 6.497,00  

Σηµειώνεται το τελικό ποσό που θα απαιτηθεί, θα διαµορφωθεί µετά τη σύνταξη της 
οριστικής µελέτης από τη ∆ΕΗ και θα πληρωθεί σε τρεις ετήσιες ισόποσες δόσεις. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 33ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυµνασίου – Λυκείου Πραµάντων (Β’ Φάση)», 
αναδόχου εταιρείας «Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-09-2012.       

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 82141/8517/18-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ 84199/3137/18-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 14-11-2011 αίτηση του αναδόχου του έργου 
του θέµατος, µε την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, 
επειδή οι εργασίες δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω καιρικών συνθηκών. 
Επιπλέον, ο προγραµµατισµός των εργασιών που προβλέπονται στα πλαίσια της 
εργολαβίας, απαιτεί την απουσία µαθητών από το χώρο του σχολείου για συνεχή χρονικά 
διαστήµατα, κάτι που θα γίνει εφικτό τους καλοκαιρινούς µήνες κατά τους οποίος το 
σχολείο θα είναι κλειστό. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1002/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Ανακατασκευή Γυµνασίου – Λυκείου Πραµάντων (Β’ Φάση)», αναδόχου εταιρείας 
«Κολώνας Ευάγγελος & Σία Ε.Ε.», µέχρι την 30-09-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 34ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του πρώην 
∆ηµοτικού Σχολείου του ∆.∆. Ηλιόκαλης του ∆ήµου Παµβώτιδας», αναδόχου Έντυ 
Ράφτη, µέχρι την 02-06-2012.       

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 57473/5689/16-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ 84201/3138/18-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε 
την οποία η Υπηρεσία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, προκειµένου να 
ολοκληρωθούν οι υπολειπόµενες εργασίες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1003/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών  του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου του πρώην ∆ηµοτικού 
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Σχολείου του ∆.∆. Ηλιόκαλης του ∆ήµου Παµβώτιδας», αναδόχου Έντυ Ράφτη, µέχρι την 02-
06-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Απόφαση επί της από 26-9-2011 ένστασης της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», αναδόχου του 
έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 4ης επαρχ. Οδού ∆ροσοχώρι-
∆ρίσκος-Κράψη-Βαθύπεδο (Β’ φάση) – (Τµήµα Κράψη- Βαθύπεδο)», κατά της αριθ. 
52749/5104/31-8-2011 Πράξης επιστροφής λογαριασµού της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 5/67/29-04-02 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ιωαννίνων, που 
αναφέρεται στην έγκριση εκτέλεσης των έργων του Προγράµµατος ΣΑΝΑ/3 έτους 2002, στην 
οποία περιλαµβάνεται και το έργο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 4ης επ. οδού ∆ροσοχώρι – 
∆ρίσκος – Κράψη – Βαθύπεδο», που ακολουθήθηκε από την αριθµ. 11/220/02-05-02 
απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων, περί  έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης των 
έργων. 

7. Τις αριθµ. 5/58/01-02-06 και 5/66/01-02-2006 αποφάσεις της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Προγραµµατισµού, Εκτέλεσης Έργων, Εκπόνησης Μελετών & Προµηθειών Ιωαννίνων, µε τις 
οποίες εγκρίθηκε αντίστοιχα, η µελέτη (οικονοµικά τεύχη) του έργου του θέµατος, όπως 
συντάχθηκε από τη ∆/νση Μελετών της Ν.Α.Ι. και η διακήρυξη της δηµοπρασίας του όπως 
συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Ι. και η δηµοπράτησή του. καθώς και 

ΑΔΑ: 456Α7Λ9-ΜΕ9



 - 75 - 

η όµοια αριθµ. 11/150/20-03-2006 απόφαση, µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα της 
από 09-03-2006 δηµοπρασίας, στην τεχνική εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ». 

8. Την από 26-09-2011 ένσταση της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», (αντίγραφο συνηµµένο στην 
κατωτέρω εισήγηση της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων), κατά του µε αριθµ. πρωτ. 52749/5104/31-08-
2011 εγγράφου της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων, µε το οποίο η Υπηρεσία επέστρεψε στην 
ενιστάµενη – ανάδοχο του έργου του θέµατος, τον 14ο Λογαριασµό του έργου, εγκεκριµένων 
και επιµετρηµένων εργασιών ποσού € 588.949,89 µε ΦΠΑ, τον οποίο είχε υποβάλλει την 01-
08-2011, διότι περιλάµβανε µη εγκεκριµένες-υπερσυµβατικές ποσότητες. Η ενιστάµενη, για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στην ένστασή της, ζητά την ακύρωση του 
προσβαλλοµένου εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και την καταβολή 
άµεσα του ποσού του υποβληθέντος 14ου Λογαριασµού του έργου, ο οποίος, για τους λόγους 
που αναλυτικά αναφέρονται στην ένσταση, υποστηρίζει ότι κατέστη αυτοδικαίως εγκεκριµένος. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 68245/6850/18-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 85932/3216/24-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία εισηγείται την απόρριψη της εµπροθέσµως υποβληθείσας υπό κρίση ένστασης, για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτή. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1004/30-11-2011) 

Εξετάζει την εµπροθέσµως υποβληθείσα, από 26-09-2011 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», αναδόχου του έργου «Βελτίωση-
ασφαλτόστρωση 4ης επαρχ. Οδού ∆ροσοχώρι-∆ρίσκος-Κράψη-Βαθύπεδο (Β’ φάση) – (Τµήµα 
Κράψη - Βαθύπεδο)», κατά του µε αριθµ. πρωτ. 52749/5104/31-08-2011 εγγράφου της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, µε το οποίο η Υπηρεσία επέστρεψε στην ενιστάµενη, τον 
14ο Λογαριασµό του έργου, εγκεκριµένων και επιµετρηµένων εργασιών, τον οποίο είχε υποβάλλει 
την 01-08-2011, διότι περιλάµβανε µη εγκεκριµένες-υπερσυµβατικές ποσότητες. Η ενιστάµενη, για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στην ένστασή της, ζητά την ακύρωση του προσβαλλοµένου 
εγγράφου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και την καταβολή άµεσα του ποσού 
του υποβληθέντος 14ου Λογαριασµού του έργου, ο οποίος, για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στην ένσταση, υποστηρίζει ότι κατέστη αυτοδικαίως εγκεκριµένος.  

Την απορρίπτει στο σύνολό της ως αβάσιµη, υιοθετώντας την αριθµ. πρωτ. 68245/6850/18-11-
2011 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, επί του 
θέµατος, η οποία έχει ως εξής: 

«Για την εκδίκαση της από 26-9-2011 ένστασης της ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, αναδόχου των εργασιών του έργου της 
επικεφαλίδας, που στρέφεται κατά της αριθ. 52749/5104/31-8-2011  πράξεως της Υπηρεσίας µας. 
Ι. ΤΥΠΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ 
α. Η πράξη κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση είναι η αριθ. 52749/5104/31-8-2011 πράξη της Υπηρεσίας 
µας, (παραλήφθηκε από τον ανάδοχο την 14-9-2011-κατά δήλωσή του) 
β. Η ένσταση υποβλήθηκε από την ανάδοχο στην Υπηρεσία µας την 26-9-2011 (ηµ/νία πρωτ.) και είναι 
εµπρόθεσµη. 
ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

• ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση εργασιών χωµατουργικών, τεχνικών, 

οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήµανσης στην 4η επαρχιακή οδό και στο τµήµα Κράψη-Βαθύπεδο επί µήκους 
6.548 µ. 

• ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της 

Περιφέρειας Ηπείρου 2000-2006. 
• ΜΕΛΕΤΗ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

Τα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας εγκρίθηκαν µε την αριθ. 5/58/1-2-2006 απόφαση της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής Ν.Α.Ι. µε προϋπολογισµό δηµοπράτησης 2.100.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 
• ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 
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Με βάση τα εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη, έγινε στις 9-3-2006 δηµόσιος µειοδοτικός διαγωνισµός µε 
το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο οµαλότητας και µειοδότης 
αναδείχτηκε η ΒΑΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ µε ποσό προσφοράς 1.709.176,42 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και ποσοστό 
µέσης έκπτωσης 3,15%. 

Το πρακτικό της ∆ηµοπράτησης εγκρίθηκε µε την αριθ. 11/150/20-3-2006 απόφαση της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Ν.Α.Ι.. 
• ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Το συµφωνητικό της εργολαβίας µεταξύ του Νοµάρχη Ιωαννίνων και του αναδόχου του έργου 
υπογράφηκε την 30-5-2006 για ποσό 1.709.176,42 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. 
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
 Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου έληγε την 21-11-2007.   
 Με την αριθ. 43/669/16-11-2207 απόφαση της Ν.Ε. της Ν.Α.Ι. εγκρίθηκε η χορήγηση 1ης παράτασης 
προθεσµίας περαίωσης µέχρι 21-11-007. Με την αριθ. 35/552/28-8-2008 απόφαση της Ν.Ε. της Ν.Α.Ι. 
εγκρίθηκε η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι 31-10-2008. Με την αριθ. 45/754/10-
11-2008 απόφαση της Ν.Ε. της Ν.Α.Ι. εγκρίθηκε η χορήγηση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι 
31-11-2008.  Με την αριθ. 20584/25-11-2008 απόφαση της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι. εγκρίθηκε η χορήγηση 4ης 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης µέχρι 20-12-2008. 
 Το έργο περαιώθηκε εµπρόθεσµα την 20-12-2008 σύµφωνα µε την αριθ.2943/20-2-2009 βεβαίωση 
περαίωσης. 
• ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ. 
 Για την καθυστέρηση υποβολής της τελικής επιµέτρησης, επιβλήθηκε στον ανάδοχο µε την 10916/16-
9-2010  απόφαση της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι. ποινική ρήτρα 22.027,53 ευρώ. 
• ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 
Οι µέχρι σήµερα πληρωµές ανέρχονται στο ποσό των  2.184.396,97 ευρώ (µε ΦΠΑ)       (13η εντολή 
πληρωµής). 
• ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ – ΠΚΤΜΝΕ 

Με την αριθ. 21620/3-12-2007 απόφαση της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι. εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. σε ισοζύγιο, µετά 
του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.  

Με την αριθ. 50/847/12-12-2008 απόφαση της Ν.Ε. της Ν.Α.Ι. εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. σε υπέρβαση 
του συµβατικού αντικειµένου κατά 164.329,72 ευρώ, οφειλόµενης αποκλειστικά σε αύξηση της δαπάνης 
αναθεώρησης. 
• ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Την 15-11-2010 πραγµατοποιήθηκε η προσωρινή παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο 
και το πρωτόκολλο εγκρίθηκε µε την αριθ. 13067/17-11-2010 απόφαση της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι.   

Κατά της παραπάνω απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος 
υπέβαλε ένσταση, η οποία απορρίφθηκε µε την αριθ.14742/15-12-2010 απόφαση της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι. 

Κατά της παραπάνω απόφασης απόρριψης της ένστασης ο ανάδοχος άσκησε αίτηση θεραπείας η 
οποία απορρίφθηκε σιωπηρά από την Γεν. Γραµ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ.  
Ο ανάδοχος την 1-8-2011 υπέβαλε στην ∆.Τ.Ε.Π.Ε.Ι µε αίτησή του τον 14ο λογαριασµό του έργου.  
Η Υπηρεσία µας µε το αρ. 52749/5104/31-8-2011 έγγραφό της επέστεψε τον παραπάνω λογαριασµό διότι 

περιλάµβανε µη εγκεκριµένες-υπερσυµβατικές ποσότητες. 
Ο ανάδοχος υπέβαλε την 26-9-2011 ένσταση κατά της παραπάνω πράξης της Υπηρεσίας µας ζητώντας την 

αυτοδίκαια έγκριση του παραπάνω λογαριασµού, θεωρώντας ότι επειδή παρέλαβε το ανωτέρω έγγραφό µας µε 
ταχυδροµείο την 14-9-2011 έχει παρέλθει η εκ του νόµου µηνιαία προθεσµία για την διόρθωσή του ή  µη 
αποδοχή του από µέρους της Υπηρεσίας µας. 
IV. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

1η αιτίαση της αναδόχου. 
Η ανάδοχος υποστηρίζει στην ένστασή της ότι επειδή- κατά την δήλωσή της- παρέλαβε ταχυδροµικώς το 

µε αρ. 52749/5104/31-8-2011 έγγραφό µας την 14-9-2001, µε το οποίο επιστρέψαµε τον από 1-8-2011 
υποβληθέντα 14ο λογαριασµό έχει παρέλθει η µηνιαία προθεσµία που ο Νόµος ορίζει για την δυνατότητα 
διόρθωσης του. 

Απόψεις της Υπηρεσίας µας επί της 1ης αιτίασης 
Η Υπηρεσία µας έλεγξε έγκαιρα και επέστρεψε τον 14ο λογαριασµό µε  αρ. 52749/5104/31-8-2011 

έγγραφο, δηλαδή εντός µηνός από την υποβολή του σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 53 του Ν.3696/2008 
(Κ∆Ε) «Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στην διευθύνουσα υπηρεσία που τους ελέγχει και τους διορθώνει, αν 
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είναι ανάγκη, µέσα σε ένα (1) µήνα.». Αν ο ανάδοχος παρέλαβε το έγγραφό µας µερικές µέρες αργότερα αυτό 
δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο λογαριασµός ελέγχθηκε εµπρόθεσµα και επιστράφηκε.    

2η –3η αιτίαση της αναδόχου 
      Ο ανάδοχος υποστηρίζει ότι οι ποσότητες εργασιών που περιλαµβάνονταν στον παραπάνω 14ο 

λογαριασµό, περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες αναλυτικές επιµετρήσεις (1η ,2η και 3η ) και ο λογαριασµός 
επιστράφηκε παράνοµα αιτιολογηµένα. 

Απόψεις της Υπηρεσίας µας επί της 2ης –3ης αιτίασης 
Ο λογαριασµός επιστράφηκε διότι: 
Οι ποσότητες των εργασιών που ο ανάδοχος συµπεριέλαβε στον 14ο λογαριασµό ήταν αυτές που είχε 

διεκδικήσει µέσω των αναλυτικών επιµετρήσεων (1η , 2η και 3η ) ως είχαν συνταχθεί από τον ανάδοχο, αλλά 
δεν είχαν γίνει αποδεκτές από την διευθύνουσα υπηρεσία. 

Οι ποσότητες των εργασιών που έπρεπε να συµπεριλαµβάνονται στον 14ο λογαριασµό είναι αυτές που 
περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες αναλυτικές επιµετρήσεις που κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο µε το αρ. 
4282πε/12-8-2010 έγγραφο της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι., ή στην τελική επιµέτρηση όπως συντάχθηκε από την διευθύνουσα 
υπηρεσία και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο ή στο εγκεκριµένο µε την αριθ. 13067/17-11-2010 απόφαση της 
∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι. πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.  

Σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 53 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε), µετά την διενέργεια της προσωρινής 
παραλαβής ο ανάδοχος έπρεπε να συντάξει και υποβάλλει «προτελικό λογαριασµό» µε βάση τις ποσότητες που 
περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. 

Όµως κατά της παραπάνω απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος 
υπέβαλε ένσταση, η οποία απορρίφθηκε µε την αριθ.14742/15-12-2010 απόφαση της ∆.Τ.Υ.Ν.Α.Ι. Κατά της 
παραπάνω απόφασης απόρριψης της ένστασης ο ανάδοχος άσκησε αίτηση θεραπείας η οποία απορρίφθηκε 
σιωπηρά από την Γεν. Γραµ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου- ∆υτ. Μακεδονίας. 

Για τους βάσιµους παραπάνω λόγους που αναπτύξαµε για καθεµία εκ των δια της ενστάσεως αιτιάσεων 
της αναδόχου, εισηγούµαστε να απορριφθεί η από 26-9-2011 ένσταση της αναδόχου του έργου της 
επικεφαλίδας». 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 36ο 

Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 08-11-2011 
δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Σερβιανών» 
προϋπολογισµού  536.000,00 € 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. 872/10-3-2011 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Απ. ∆/σης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας, περί ένταξης της Πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. 
Σερβιανών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 
2007 – 2013», ΣΑΕΠ 0188, µε Κωδικό 2011ΕΠ01880007 και µε δικαιούχο την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, της οποίας καθολικός διάδοχος 
από 01-07-2011, είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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7. Την αριθµ. πρωτ. 1928/21-06-2011 Προέγκριση ∆ηµοπράτησης του υποέργου 
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Σερβιανών» της Πράξης  
«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Σερβιανών», της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου.  

8. Την αριθµ. 22/581/04-08-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος, καταρτίσθηκε η 
διακήρυξη της δηµοπρασίας του, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και εγκρίθηκε η δηµοπράτησή 
του βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου για τη δηµοπράτηση του οποίου διατυπώθηκε η µε αριθµ. πρωτ. 1928/21-06-
2011 σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Το από 08-11-2011 Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου του θέµατος (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
85959/8923/24-11-2011 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86009/3220/24-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των 
συµµετεχόντων στη δηµοπρασία, και αφού απέρριψε την προσφορά της εταιρείας 
∆ΙΕΘΝ. ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Ε., λόγω έλλειψης µηχανοσήµων, ανέδειξε µειοδότη τον 
Αριστοτέλη Κιτσάκη, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή € 183.482,30 χωρίς ΦΠΑ 
και έκπτωση 57,89% 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1005/30-11-2011) 

− Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής της ανοιχτής δηµοπρασίας που διενεργήθηκε 
την 08-11-2011 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας 
Ηπείρου, «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.∆. Σερβιανών» 
προϋπολογισµού  536.000,00 € µε ΦΠΑ, κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Αριστοτέλης Κιτσάκης, ο οποίος προσέφερε 
τη χαµηλότερη τιµή € 183.482,30 χωρίς ΦΠΑ και έκπτωση 57,89% και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Αριστοτέλη Κιτσάκη, και την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του 
µειοδότη (57,89%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε κατά του 
κύρους της δηµοπρασίας. 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 27ο 

Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου 
µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», µε εφαρµογή της διαδικασίας 
του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 και έγκριση των συµβατικών τευχών.       

 

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 86068/8934/25-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ 86102/3237/25-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής:  

«1. Με την αρ. πρωτ. 81893/2259/11-11-2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου 
εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους 550.000,00 €, σε βάρος της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου 
µε ΚΑ 2010ΜΠ01830001, για την εκπόνηση της µελέτης που αναφέρεται στο θέµα, και 
ορίστηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
και ως Προϊσταµένη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή, 
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2. Για την ωρίµανση του έργου της µονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) 
της Περιφέρειας Ηπείρου έχουν εκπονηθεί µε ευθύνη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής 
Αρχής οι παρακάτω µελέτες: 

→ Ανάλυση και εξέταση των διαθέσιµων τεχνολογιών επεξεργασίας ΑΣΑ για την 
Περιφέρεια Ηπείρου 

→ Μελέτη αξιολόγησης θέσεων για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ 
Ηπείρου και του Χ.Υ.Τ.Υ 

→ Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) Μονάδας 
Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) Ηπείρου (Προµελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), 

 3. Η προαναφερθείσα Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει αποσταλεί στην 
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για 
την έγκρισή της (έγκριση χωροθέτησης του έργου), 

 4. Με την διενέργεια δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού θα αναδειχθεί ανάδοχος για την 
εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για την υλοποίηση του έργου κατασκευής 
βιοµηχανικής µονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) της Περιφέρειας 
Ηπείρου. Οι µελέτες που θα εκπονηθούν είναι: α) Τοπογραφική αποτύπωση, β) Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, 
γ) Γεωτεχνική µελέτη και έρευνα, δ) Γεωλογικές µελέτες ε)Τεχνικές προµελέτες (Η/Μ 
εργασιών, χηµικοτεχνική µελέτη, βιοµηχανική µελέτη, και υδραυλική µελέτη), στ)Τεύχη 
δηµοπράτησης, και ζ) Μελέτη χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης- φάκελος χρηµατοδότησης 
του έργου, 

5. Το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων µε την αριθ. 12/18-11-2011 (Θέµα 1ο) 
Πράξη του γνωµοδότησε οµόφωνα για την προκήρυξη της µελέτης κατ’ άρθρο 7 του 
Ν.3316/2005 (µόνο το στάδιο των τεχνικών προµελετών), χωρίς να προηγηθεί η 
εκπόνηση προκαταρτικών µελετών, και 

6. Με ευθύνη της  ∆/νσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ηπείρου συντάχθηκε 
φάκελος του έργου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 του Ν. 3316/05, και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη ήτοι: α) Προκήρυξη ανάθεσης της µελέτης (κατά το άρθρο 7 του 
Ν. 3316/05) β) Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς γ) Συγγραφή  Υποχρεώσεων». Με 
βάση τα ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται, για διενέργεια δηµόσιου διεθνούς  
διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της µελέτης του θέµατος, την έγκριση των 
ανωτέρω συµβατικών τευχών –όπως αυτά συντάχθηκαν από την Υπηρεσία. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1006/30-11-2011) 

Για τη διενέργεια δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου µε τίτλο «Μελέτες κατασκευής µονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου», η 
οποία περιλαµβάνεται στη ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου, µε Κ.Α. 2010ΜΠ01830001,  

Εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη, ήτοι  α) την Προκήρυξη ανάθεσης της µελέτης (κατά το άρθρο 7 
του Ν. 3316/05) β) το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς γ) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και δ) 
το Φάκελο του έργου, όπως συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας 
Ηπείρου και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 86068/8934/25-11-2011 εισήγηση 
της Υπηρεσίας, σύµφωνα και µε την αριθµ. 12/18-11-2011 (Θέµα 1ο) Πράξη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, µε την οποία γνωµοδότησε οµόφωνα υπέρ της 
έγκρισης προκήρυξης του σταδίου (προµελέτης) της ανωτέρω µελέτης, µε εφαρµογή της 
διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 χωρίς να προηγηθεί το στάδιο των 
προκαταρκτικών µελετών, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5, 
παρ. 5β και 5γ του Ν. 3316/2005. 
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� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, υποστηρίζοντας τη θέση της 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία κατέθεσε ολοκληρωµένη 
πρόταση για τη διαχείριση των αποβλήτων, στη σχετική αριθµ. 2/4/31-1-2011 απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία είναι η εξής: «Το πρόβληµα των απορριµµάτων 
µπορεί να αντιµετωπιστεί ολοκληρωµένα µόνο µέσα από ένα Εθνικό Σχέδιο ασφαλούς 
διαχείρισης των αποβλήτων που θα εκπονείται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα, µε βάθρο το 
δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων, µε κεντρικούς 
δηµόσιους πόρους και µε προτεραιότητες: 
• Την  πρόληψη παραγωγής απορριµµάτων. 
• Την προώθηση της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή. 
• Την ορθολογική µεταφορά µέσω σταθµών µεταφόρτωσης.  
• Την πλήρη αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χωµατερών. 
• Την επιλογή κατάλληλου µίγµατος σύγχρονων µεθόδων επεξεργασίας. 
• Την κατάλληλη χωροθέτηση των σχετικών υποδοµών. 
 Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται φυσικά µε γνώµονα τις λαϊκές ανάγκες. Η 
ανέγερση των απαραίτητων εγκαταστάσεων να γίνεται από Ενιαίο Κρατικό Φορέα 
κατασκευών που θα υλοποιεί τα αναγκαία δηµόσια έργα υποδοµής. Αντίστοιχη 
εξειδίκευση να γίνει σε Περιφερειακό Επίπεδο.» 

......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 38ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς 
και κατασκευή µικρού αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», 
προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση 
αντλιών αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή µικρού 
αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», προϋπολογισµού € 50.000,00 
µε ΦΠΑ. 
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86713/8696/28-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86777/3308/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Ιωαννίνων συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος (τεχνική έκθεση – 
προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Τ.Σ.Υ.), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
80866/8394/09-11-2011 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο Σχέδιο, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1007/30-11-2011) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2011, µε τίτλο «Αντικατάσταση αντλιών 
αντιπληµµυρικού αντλιοστασίου Κατσικάς και κατασκευή µικρού αντιπληµµυρικού 
αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 86713/8696/28-11-2011 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (τεχνική έκθεση – προϋπολογισµός – 
τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Τ.Σ.Υ.), η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 80866/8394/09-11-2011 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. 
Λιθίνου», προϋπολογισµού € 55.000,00 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 Ιωαννίνων, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – 
ασφαλτόστρωση οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισµού € 
55.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 86712/8995/28-11-2011 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86778/3309/28-11-2011 στον φάκελο 12/2011 
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εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι από την ∆ΤΕ/ΠΕ Ιωαννίνων συντάχθηκε, 
ελέγχθηκε και θεωρήθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος (τεχνική έκθεση – 
προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Τ.Σ.Υ.), η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 
72544/7338/10-10-2011 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων 
εισηγείται την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο Σχέδιο, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. 
Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1008/30-11-2011) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, που 
χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2011, µε τίτλο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση 
οδού από 14η επαρχιακή οδό προς Τ.Κ. Λιθίνου», προϋπολογισµού € 55.000,00 µε ΦΠΑ, 
µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Ιωαννίνων και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 86712/8995/28-11-2011 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την µελέτη (τεχνική έκθεση – προϋπολογισµός – 
τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Τ.Σ.Υ.), η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε από την 
∆.Τ.Ε./Π.Ε. Ιωαννίνων και εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 72544/7338/10-10-2011 
απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
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 40ο 

∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά 
την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 07-
10-2010 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων της Μαρίας Τσάπου και λοιπών (σύνολο 3) κατά της 
Ν.Α.Ι. και του ΟΑΕ∆.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το από 28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86774/3306/28-11-2011 στον φάκελο 
12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά σε επικαιροποίηση της 
αριθµ. 27/109/19-11-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών 
Θεµάτων Ιωαννίνων, µε την οποία είχε ανατεθεί στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο 
Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α. Ιωαννίνων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά 
τη δικάσιµο της 07-12-2010 για τη συζήτηση της υπόθεσης του θέµατος (υπόθεση εργαζοµένων µε 
προγράµµατα stage), η οποία εκδικάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών µετά από δύο αναβολές, ενώ 
σηµειώνεται ότι το αίτηµα για προσωρινή διαταγή των αιτούντων, στη συζήτηση του οποίου η 
πληρεξούσια δικηγόρος της Ν.Α.Ι. παραστάθηκε µε σηµείωµα, απορρίφθηκε από το ∆ικαστήριο. 
Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της 
δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, 
για την ως άνω υπόθεση, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στα 
πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 27/109/19-11-2010 αποφάσεως της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής Ιωαννίνων. Επιπλέον εισηγείται και την έγκριση της αµοιβής της δικηγόρου για την 
παράσταση ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης, η οποία 
θα ανέλθει στο ποσό των € 1.000,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ∆ΣΑ) 
+ ΦΠΑ 23 % βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη 
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Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης και του βαθµού 
δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, σηµειώνοντας επιπλέον ότι η πληρεξούσια δικηγόρος, 
έχει ήδη παρασταθεί κατά την εκδίκαση της προσωρινής διαταγής µε σηµείωµα, καθώς και σε δύο 
αναβολές. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι είναι θετικοί, ως παράταξη, στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών και για το λόγο αυτό συναινούν στην εκπροσώπησή 
της, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της 
παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης στην ίδια δικηγόρο 
κ. Γεωργία Τατάγια, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε 
προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1009/30-11-2011) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. 
Ιωαννίνων), ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 07-10-2010 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων της Μαρίας 
Τσάπου και λοιπών (σύνολο 3) κατά της Ν.Α.Ι. και του ΟΑΕ∆, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα 
και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει της 
αριθµ. 27/109/19-11-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων 
Ιωαννίνων. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε 
την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, ενώ επιπλέον για τη 
συγκεκριµένη υπόθεση, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική διάδοχος της Ν.Α. Ιωαννίνων, ενεργεί στα 
πλαίσια της αριθµ. 27/109/19-11-2010 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών 
Θεµάτων Ιωαννίνων. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του Πρωτοδικείου και την κατάθεση 
προτάσεων (σηµείωµα), σύµφωνα µε την  αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ 
«Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 236,00 πλέον 
ΦΠΑ.  

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη συζήτηση της 
ανωτέρω υπόθεσης, καθώς και για όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν εκ µέρους της για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, θα ανέλθει στο ποσό 
των € 1.000,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % βάσει 
συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871) και δικαιολογείται λόγω του 
εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού 
∆ικαίου, σηµειώνοντας επιπλέον ότι η πληρεξούσια δικηγόρος, έχει ήδη παρασταθεί κατά την εκδίκαση 
της προσωρινής διαταγής µε σηµείωµα, καθώς και σε δύο αναβολές. 
.................................................................................................................................................................... 
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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
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 41ο 

∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη 
συζήτηση της από 16-11-2007 αίτησης αναιρέσεως των Μιλτιάδη Γιώτη και Ελένης συζ. Άγγελου 
Ευταξία για την αναίρεση της υπ’ αριθµ. 66/2007 οριστικής απόφασης του Τριµελούς 
∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της Ν.Α.Ι., του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Χαρίκλειας 
Σταµατοπούλου.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε 
µε το από 28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86774/3306/28-11-2011 στον φάκελο 
12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά σε επικαιροποίηση της 
αριθµ. 6/25/24-02-2009 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων 
Ιωαννίνων, µε την οποία είχε ανατεθεί στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η 
δικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α. Ιωαννίνων ενώπιον του ∆’ Τµήµατος του Συµβουλίου της 
Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο της 17-03-2009 για τη συζήτηση της υπόθεσης του θέµατος, η οποία 
εκδικάζεται στο ΣτΕ µετά από αναβολή. Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια 
του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, για την ως άνω υπόθεση, ώστε να καταθέτει έγγραφα, 
υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 
6/25/24-02-2009 αποφάσεως της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. Επιπλέον εισηγείται και την 
έγκριση της αµοιβής της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της 
ανωτέρω υπόθεσης, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των € 2.200,00 (συµπεριλαµβανοµένων 
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δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ 
αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της 
υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού 
∆ικαίου. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και 
Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι είναι θετικοί, ως παράταξη, στην εκπροσώπηση της Περιφέρειας 
Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ και για το λόγο αυτό συναινούν στην εκπροσώπησή της, τονίζοντας 
όµως ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία 
Τατάγια, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες 
συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1010/30-11-2011) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) οδός 
Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. 
Ιωαννίνων), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (∆’ Τµήµα), κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί 
και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 16-11-2007 αίτησης αναιρέσεως των 
Μιλτιάδη Γιώτη και Ελένης συζ. Άγγελου Ευταξία για την αναίρεση της υπ’ αριθµ. 66/2007 οριστικής 
απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων κατά της Ν.Α.Ι., του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 
της Χαρίκλειας Σταµατοπούλου, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Ιωαννίνων) στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει της αριθµ. 6/25/24-02-2009 απόφασης 
της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί 
την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού 
∆ικαίου, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριµένη υπόθεση, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική διάδοχος της 
Ν.Α. Ιωαννίνων, ενεργεί στα πλαίσια της αριθµ. 6/25/24-02-2009 απόφασης της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ και την κατάθεση υποµνήµατος, 
σύµφωνα µε την  αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των 
ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», καθορίζεται στο ποσό των € 982,00 πλέον ΦΠΑ.  

Η αµοιβή της ανωτέρω δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της ως άνω 
υπόθεσης, καθώς και για όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν εκ µέρους της για την εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης, θα ανέλθει στο ποσό των € 2.200,00 
(συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % βάσει συµφωνητικού που 
θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871) και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου 
αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που 
απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου. 
.................................................................................................................................................................. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 42ο 

∆ικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Α’ Τµήµατος του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί και σε κάθε µετ’ 
αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση των υποθέσεων: Α) της από 26-08-2005 αίτησης 
αναιρέσεως και των από 5-12-2005 προσθέτων επ’ αυτής λόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΕΙΑ 
- ΕΥΡΩ∆ΕΡΜ Α.Ε.» και της Ν.Α.Ι. για αναίρεση της υπ’ αριθµ. 45/2005 τελεσίδικης 
απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και Β) της από 01-08-2005 αίτησης 
αναιρέσεως και των επ’ αυτής από 21-09-06 προσθέτων λόγων της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΕΙΑ – ΕΥΡΩ∆ΕΡΜ Α.Ε.» και του 
Οδυσσέα Κιτσάκη του ∆ηµητρίου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Ν.Α.Ι., για την 
αναίρεση της υπ’ αριθ. 45/2005 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου 
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 Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86774/3306/28-11-
2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά 
σε επικαιροποίηση των αριθµ. 25/77/21-07-2006 και 42/134/11-12-2006 αποφάσεων της 
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Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων, µε την οποία είχε 
ανατεθεί στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση 
της Ν.Α. Ιωαννίνων ενώπιον του Α’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τις 
δικασίµους της 09-10-2006 και 26-02-2007 αντίστοιχα, για τη συζήτηση των υποθέσεων 
του θέµατος. Οι ως άνω (αντίθετες) υποθέσεις εκδικάζονται στο ΣτΕ µετά από αναβολή, 
την 05-12-2011.Στη συνέχεια εισηγείται την ανάθεση στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, 
δικηγόρο Αθηνών, της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, για τις ως άνω υποθέσεις, ώστε να καταθέτει έγγραφα, 
υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την 
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει των 
αριθµ. 25/77/21-07-2006 και 42/134/11-12-2006 αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
Ιωαννίνων. Επιπλέον εισηγείται και την έγκριση της αµοιβής της δικηγόρου για την 
παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση των ανωτέρω υποθέσεων, η οποία, για τη 
συζήτηση καθεµιάς από αυτές, θα ανέλθει στο ποσό των € 3.000,00 
(συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις ∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % βάσει 
συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και 
δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την εκπροσώπηση 
από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού 
∆ικαίου, λαµβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε µια από τις ανωτέρω υποθέσεις, έχουν κατατεθεί 
από τους αναιρεσείοντες πρόσθετοι λόγοι, έχουν ήδη κατατεθεί πριν τη συζήτηση 
υποµνήµατα επί των αναιρέσεων και των προσθέτων λόγων και θα απαιτηθεί η κατάθεση 
υποµνηµάτων και µετά τη συζήτηση. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι είναι θετικοί, ως παράταξη, στην εκπροσώπηση της 
Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ και για το λόγο αυτό συναινούν στην 
εκπροσώπησή της, τονίζοντας όµως ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι ενστάσεις από 
άποψη δεοντολογίας της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της 
εκπροσώπησης στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και 
σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις της Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1011/30-11-2011) 

Αναθέτει στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (ως καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Α’ Τµήµα), κατά την 
δικάσιµο της 05-12-2011 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση των κάτωθι 
αναφερόµενων υποθέσεων, ώστε να καταθέτει έγγραφα, υποµνήµατα και γενικά να προβαίνει 
σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) στα πλαίσια της νοµιµοποίησής της βάσει των αριθµ. 
25/77/21-07-2006 και 42/134/11-12-2006 αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων: 

Α) της από 26-08-2005 αίτησης αναιρέσεως και των από 05-12-2005 προσθέτων επ’ αυτής 
λόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ 
ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΕΙΑ - ΕΥΡΩ∆ΕΡΜ Α.Ε.» και της Ν.Α.Ι. για αναίρεση της υπ’ αριθµ. 45/2005 
τελεσίδικης απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και  

Β) της από 01-08-2005 αίτησης αναιρέσεως και των επ’ αυτής από 21-09-06 προσθέτων 
λόγων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟ∆ΕΨΕΙΑ – 
ΕΥΡΩ∆ΕΡΜ Α.Ε.» και του Οδυσσέα Κιτσάκη του ∆ηµητρίου κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 
της Ν.Α.Ι., για την αναίρεση της υπ’ αριθ. 45/2005 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων. 

Η ανάθεση της ως άνω εντολής δικαστικής εκπροσώπησης στη δικηγόρο Γεωργία Τατάγια 
του Μιχαήλ, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για την προάσπιση των συµφερόντων της 
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Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, που απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη 
εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, ενώ επιπλέον για τη συγκεκριµένη 
υπόθεση, η Περιφέρεια Ηπείρου, ως καθολική διάδοχος της Ν.Α. Ιωαννίνων, ενεργεί στα 
πλαίσια των αριθµ. 25/77/21-07-2006 και 42/134/11-12-2006 αποφάσεων της Νοµαρχιακής 
Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων. 

Η ελάχιστη αµοιβή για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του ΣτΕ, την κατάθεση 
υποµνήµατος και πρόσθετων λόγων, σύµφωνα µε την  αριθµ. 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ 
Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων αµοιβών των δικηγόρων», 
καθορίζεται στο ποσό των € 1.473,00 πλέον ΦΠΑ.  

Η αµοιβή της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση καθεµιάς από 
τις ανωτέρω υποθέσεις, καθώς και για όλες τις ενέργειες που θα απαιτηθούν εκ µέρους της 
για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή έκβαση της κάθε υπόθεσης, 
θα ανέλθει στο ποσό των € 3.000,00 (συµπεριλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων - κρατήσεις 
∆ΣΑ) + ΦΠΑ 23 % βάσει συµφωνητικού που θα υπογραφεί µεταξύ αυτής και του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων 
(ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871) και δικαιολογείται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου της υπόθεσης 
στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και του βαθµού δυσκολίας αυτής, που απαιτεί την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου, λαµβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε µια από τις ανωτέρω υποθέσεις, έχουν 
κατατεθεί από τους αναιρεσείοντες πρόσθετοι λόγοι, έχουν ήδη κατατεθεί πριν τη συζήτηση 
υποµνήµατα επί των αναιρέσεων και των προσθέτων λόγων και θα απαιτηθεί η κατάθεση 
υποµνηµάτων και µετά τη συζήτηση.  
...................................................................................................................................................... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 43ο 

Έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συµβουλίου της Επικρατείας.   

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το από 28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86775/3307/28-11-
2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε την αριθµ. 
31/125/29-12-2010 απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & Νοµικών 
Θεµάτων Ιωαννίνων και τις αριθµ. 2/9/27-01-2011 8/152/28-03-2011 10/195/19-04-2011 
και 5/100/03-03-2011 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, είχε 
ανατεθεί στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση 
της Περιφέρειας Ηπείρου ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων, για τις σχετικές 
υποθέσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. Μετά τη συζήτηση των ως άνω 
υποθέσεων στα αρµόδια δικαστήρια, η πληρεξούσια δικηγόρος της Περιφέρειας Ηπείρου, 
υπέβαλε τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς πληρωµή της αµοιβής της, 
συνοδευόµενες από πίνακα αµοιβών µε τη βεβαίωση του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 
ότι τα ποσά είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κώδικα ∆ικηγόρων και τις Υ.Α. 
καθώς και τα σχετικά παράβολα προείσπραξης του ∆.Σ.Α. Στη συνέχεια εισηγείται την 
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έγκριση των δαπανών αυτών, µε ανάλυση των ποσών και της διαφοράς που προκύπτει 
µεταξύ της αιτούµενης αµοιβής και των ελαχίστων αµοιβών που καθορίζει η αριθµ. 
1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ «Προσδιορισµός των ελαχίστων 
αµοιβών των δικηγόρων», όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση, σηµειώνοντας ότι 
δικαιολογούνται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και στο Ε.Σ. και του βαθµού δυσκολίας αυτών, που απαιτούν την 
εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα θέµατα 
∆ιοικητικού ∆ικαίου, λαµβανοµένων και των τρεχουσών αµοιβών για παράσταση στα εν 
λόγω ∆ικαστήρια, καθώς και το γεγονός ότι οι αµοιβές αυτές περιλαµβάνουν όλες τις 
ενέργειες που απαιτήθηκαν εκ µέρους της για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου 
για την επιτυχή έκβαση της κάθε υπόθεσης. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, δήλωσαν ότι συµφωνούν µε την έγκριση των δαπανών, 
εξακολουθούν όµως να ισχύουν οι ενστάσεις από άποψη δεοντολογίας, της παράταξης 
«ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, στην ίδια δικηγόρο κ. Γεωργία Τατάγια, όπως αυτές έχουν εκφρασθεί στις 
σχετικές µε το θέµα, αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1012/30-11-2011) 

Εγκρίνει τις δαπάνες όπως αναλύονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Ιωαννίνων έτους 2011 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0871), για την πληρωµή των 
αµοιβών της Γεωργίας Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρου και κάτοικου Αθηνών (ΑΜ 11279 ∆ΣΑ) 
οδός Σκουφά αρ. 60, ως πληρεξούσιας δικηγόρου της Περιφέρειας Ηπείρου (καθολικής 
διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων), για τις κατωτέρω αναφερόµενες υποθέσεις, στα πλαίσια της 
νοµιµοποίησής βάσει των σχετικών αποφάσεων της Νοµαρχιακής Επιτροπής ∆ιοικητικών & 
Νοµικών Θεµάτων Ιωαννίνων και της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες 
δικαιολογούνται λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου των υποθέσεων αυτών στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και του βαθµού δυσκολίας αυτών, που 
απαιτούν την εκπροσώπηση από δικηγόρο µε την απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση στα 
θέµατα ∆ιοικητικού ∆ικαίου, οι δε αµοιβές αυτές περιλαµβάνουν όλες τις ενέργειες που 
απαιτήθηκαν εκ µέρους της για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου για την επιτυχή 
έκβαση της κάθε υπόθεσης (επικοινωνία και συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, µε τους 
εισηγητές των υποθέσεων στο ∆ικαστήριο, παράσταση στις αναβολές, κατάθεση πρόσθετων 
λόγων, κλπ), λαµβάνοντας υπόψη ότι οι προβλεπόµενες από την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 
(ΦΕΚ Β΄2422/24-12-2007) ΚΥΑ ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, αφορούν µόνο στην 
παράσταση στο δικαστήριο και στην κατάθεση υποµνηµάτων.  

1. Αριθµ. 31/125/29-12-2010 απόφαση της Ν.Ε./Ν.Α.Ι.: δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του 
VI Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση της αίτησης 
ανάκλησης της αριθµ. 288/2010 Πράξης του Ζ΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
σχετικά µε τη δανειακή σύµβαση της Ν.Α.Ι. µε την Τράπεζα E.F.G. Eurobank. 
 
Ελάχιστη αµοιβή        € 466,00  
(σύµφωνα µε την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 ΚΥΑ   + 107,18 ΦΠΑ 23% 
και το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆.Σ.Α.) ΣΥΝΟΛΟ: € 573,18  
 
Αµοιβή: 1.900 € 
(Σύνταξη – κατάθεση αίτησης ανάκλησης, επικοινωνία µε Υπηρεσία, παράσταση κατά τη 
συζήτηση, σύνταξη – κατάθεση υποµνήµατος µετά τη συζήτηση) 

Έξοδα γραµµατίου, ενσήµων: 55,90 € προείσπραξη + 22,70 € παράσταση = 78,60 €.  
ΦΠΑ 23% επί συνολικού ποσού 1.978,60 € = 455,08 € 
ΣΥΝΟΛΟ: (1.900 € + 78,60 € + 455,08 €) = 2.433,68 € µε ΦΠΑ 
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2. Αριθµ. 2/9/27-01-2011 απόφαση της Ο.Ε./Π.Η.: δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, σχετικά µε: Α) την αίτηση αναιρέσεως της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, για την αναίρεση της υπ’ αριθµ. 55/2007 απόφασης του  
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και Β) την από 4/2/2008 αίτηση αναιρέσεως της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων, κατά των Νικολάου Ζήκου κτλ (σύνολο 4) για την 
αναίρεση της υπ’ αριθµ. 576/2007 οριστικής απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων:  

Ελάχιστη αµοιβή        € 1.313,00  
(σύµφωνα µε την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 ΚΥΑ  + 301,99 ΦΠΑ 23% 
και το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆.Σ.Α.) ΣΥΝΟΛΟ: € 1.614,99  
 
Αµοιβή: 1.350 € 
(Επικοινωνία µε Εισηγήτρια και µε Υπηρεσία, παράσταση στις αναβολές και κατά τη 
συζήτηση ενώπιον του αρµοδίου Γ’ Τµήµατος ΣτΕ, για την υπόθεση της αίτησης αναίρεσης 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων κατά Ν. Ζήκου κλπ (σύνολο 4) και της υπ’ 
αριθµ. 576/2007 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων). 

Έξοδα γραµµατίου, ενσήµων: 157,60 € προείσπραξη + 22,70 € παράσταση = 180,30 €. 
ΦΠΑ 23% επί συνολικού ποσού  1.530,30 € = 351,97 € 
ΣΥΝΟΛΟ: (1.350 € + 180,30 € + 351,97 €) = 1.882,27 € 
 
Αµοιβή: 1.350 € 
(Επικοινωνία µε Εισηγήτρια και µε Υπηρεσία, παράσταση στις αναβολές και κατά τη 
συζήτηση ενώπιον του αρµοδίου Γ’ Τµήµατος ΣτΕ για την υπόθεση της αίτησης αναίρεσης 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων κατά Κ. Πέτσιου κλπ (σύνολο 7) και της υπ’ 
αριθµ. 55/2007 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων). 

Έξοδα γραµµατίου, ενσήµων: 157,60 € προείσπραξη + 22,70 € παράσταση = 180,30 €. 
ΦΠΑ 23% επί συνολικού ποσού  1.530,30 € = 351,97 € 
ΣΥΝΟΛΟ: (1.350 € + 180,30 € + 351,97 €) = 1.882,27 € 
 

3. α) Αριθµ. 8/152/28-03-2011 απόφαση της Ο.Ε./Π.Η.: δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του 
Τµήµατος Μείζονος Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί αναθεωρήσεως της υπ’ 
αριθµ. υπ’ αριθµ. 279/2011 απόφασης του VI Τµήµατος του άνω ∆ικαστηρίου:  

Ελάχιστη αµοιβή        € 466,00  
(σύµφωνα µε την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 ΚΥΑ   + 107,18 ΦΠΑ 23% 
και το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆.Σ.Α.) ΣΥΝΟΛΟ: € 573,18  
 
Αµοιβή: 2.000 € 
(Σύνταξη – κατάθεση αίτησης αναθεώρησης, επικοινωνία µε Υπηρεσία, παράσταση κατά τη 
συζήτηση, σύνταξη – κατάθεση υποµνήµατος µετά τη συζήτηση). 
Έξοδα γραµµατίου: 55,90 € προείσπραξη. 
ΦΠΑ 23% επί συνολικού ποσού  2.055,90 € = 472,85 € 
ΣΥΝΟΛΟ: (2.000 € + 55,90 € + 472,85 €) = 2.528,75 €  
(παρακρατήθηκε φόρος 20% επί καθαρής αµοιβής 2.000,00 €, ήτοι 400 €) 
 

β) Αριθµ. 10/195/19-04-2011 απόφαση της Ο.Ε./Π.Η.: δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, σχετικά µε την από 14-07-2008 έφεση του Beraj Eqerem του 
Hakim, κατά της υπ’ αριθµ. 28/2008 αποφάσεως του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 
και της υπ’ αριθµ. πρωτ. 1699/2005 αποφάσεως του Νοµάρχη Ιωαννίνων:  

Ελάχιστη αµοιβή        € 982,00  
(σύµφωνα µε την αριθµ. 1117864/2297/Α0012 ΚΥΑ   + 225,86 ΦΠΑ 23% 
και το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆.Σ.Α.) ΣΥΝΟΛΟ:    € 1.207,86  

Αµοιβή: 1.200 € 
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(Επικοινωνία µε Εισηγήτρια και µε Υπηρεσία, παράσταση στις αναβολές και κατά τη 
συζήτηση ενώπιον του αρµοδίου ∆’ Τµήµατος ΣτΕ). 
Έξοδα γραµµατίου: 117,80 € προείσπραξη. 
ΦΠΑ 23% επί συνολικού ποσού  1.317,80 € = 303,09 € 
ΣΥΝΟΛΟ: (1.200 € + 117,80 € + 303,09 €) = 1.620,89 €  
(παρακρατήθηκε φόρος 20% επί καθαρής αµοιβής 1.200,00 €, ήτοι 240 €) 

 
4. Αριθµ. 5/100/03-03-2011 απόφαση της Ο.Ε./Π.Η.:  

Ελάχιστη αµοιβή        € 982,00  
(σύµφωνα µε την ΚΥΑ       + 225,86 ΦΠΑ 23% 
και το γραµµάτιο προείσπραξης του ∆.Σ.Α.) ΣΥΝΟΛΟ:    € 1.207,86 

 
Αµοιβή: 1.500 €  
(Επικοινωνία µε Εισηγήτρια και µε Υπηρεσία, παράσταση στις αναβολές και κατά τη 
συζήτηση ενώπιον του αρµοδίου ∆’ Τµήµατος ΣτΕ.) 
Έξοδα γραµµατίου: 117,80 € προείσπραξη. 
ΦΠΑ 23% επί συνολικού ποσού  1.617,80 € = 372,09 € 
ΣΥΝΟΛΟ: (1.500 € + 117,80 € + 372,09 €) = 1.989,89 €  
(παρακρατήθηκε φόρος 20% επί καθαρής αµοιβής 1.500,00 €, ήτοι 300 €) 

...................................................................................................................................................... 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 44ο 

Έγκριση τροποποίησης της αριθµ. 30/918/11-11-2011 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής περί διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού, κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης και συγκρότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού, για την επιλογή 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην 
Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε.  Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB 
(SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)»,  στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν. 2286/95 «Προµήθειες 
του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα, και των σε 
εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 
1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί αύξησης των 
χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 
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6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο 
«Συµµετοχή της Ν.Α. Θεσπρωτίας στο Πρόγραµµα ADRIMOB», µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 199.000,00 και πίστωση για το έτος 2011, € 40.000,00 µε ΦΠΑ. 

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

8. Την αριθµ. 30/918/11-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί διενέργειας 
ανοιχτού διαγωνισµού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση της 
Επιτροπής του διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε.  Θεσπρωτίας) για τη 
υλοποίηση του έργου του θέµατος. 

9. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 86735/4368/28-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86782/3310/28-112011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι «….Το έργο ADRIMOB – Sustainable coast MOBility in 
the ADRIatic area / Bιώσιµες πράσινες µεταφορές στις ακτές της Αδριατικής,  
χρηµατοδοτείται από τον Άξονα 3 της κοινοτικής πρωτοβουλίας IPA ADRIATICA 2007-
2013 – Προσβασιµότητα και ∆ίκτυα, και έχει ως στόχο την αναβάθµιση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών  µεταφοράς µέσα από τη βελτίωση των θαλασσίων και επίγειων µεταφορών 
καθώς και την παροχή πληροφοριών στο διαδίκτυο (δροµολογίων, γραφείων ενοικιάσεων 
αυτοκίνητων, παροχές λιµένος κ.α.) στους επισκέπτες του κάθε τόπου εφαρµογής του 
προγράµµατος, µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη - επισκέπτη και την όσο 
δυνατόν καλύτερη διασύνδεση των περιοχών που παίρνουν µέρος στο έργο αυτό. Το 
έργο ADRIMOB έχει συνολικό προϋπολογισµό 2.881.770€ και χρηµατοδοτείται κατά 85% 
από τα ταµεία της Ε.Ε. και κατά 15 % από εθνικούς πόρους. Θα υλοποιηθεί σε διάρκεια 
τριών ετών. Στο έργο συµµετέχουν συνολικά 15 εταίροι, δηµόσιοι φορείς, καθένας από 
τους οποίους έχει αναλάβει την εκπόνηση ενός πιλοτικού σχεδίου τοπικών 
παρεµβάσεων….. Στο πλαίσιο του ADRIMOB, η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας  έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή προβολής και δηµοσιότητας 
του έργου σε όλα τα εµπλεκόµενα µέλη / περιοχές καθώς και το σχεδιασµό ενός 
συστήµατος οικολογικής κίνησης - εξυπηρέτησης από το Νέο Λιµένα  Ηγουµενίτσας και 
κατά µήκος της παραλιακής ζώνης της πόλης της Ηγουµενίτσας για την διευκόλυνση των 
επισκεπτών αλλά και των δηµοτών. Ο συνολικός προϋπολογισµός της Περιφέρειας 
Ηπείρου στο έργο ADRIMOB ανέρχεται σε 200.000 €. Εκτός από τις βασικές 
παρεµβάσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στο έργο και θα υλοποιηθούν εσωτερικά από 
τον κάθε Εταίρο-∆ικαιούχο, υπάρχει η ανάγκη παροχής εµπειρογνωµοσύνης και τεχνικής 
υποστήριξης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, οριζόντια σε όλες τις φάσεις του 
έργου, προκειµένου να διαχειριστεί και να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις της όπως 
προκύπτουν από τους όρους της σύµβασης. Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν  σε δύο 
ενότητες :α). ∆ράσεις Τεχνικού Συµβούλου και Εµπειρογνωµοσύνης και β). ∆ράσεις 
∆ηµοσιότητας  και Οργάνωσης Εκδηλώσεων. Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή 
Ενότητα Θεσπρωτίας, προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβεί στην προκήρυξη 
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, προκειµένου να επιλεγεί Ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών 
Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου για τη υλοποίηση του 
έργου.». Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση διενέργειας του ως 
άνω ανοιχτού διαγωνισµού, προϋπολογισµού 119.000 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
(23%), την κατάρτιση των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης, βάσει του 
σχεδίου προκήρυξης που επισυνάπτεται στην εισήγηση, ενώ µέλη της αρµόδιας 
επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθοριστούν βάσει του Νόµου 4024/2011, 
άρθρο 26. 

10. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1013/30-11-2011) 

Τροποποιεί την αριθµ. 30/918/11-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία 
διαµορφώνεται ως εξής: 

− Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή 
υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. 
Θεσπρωτίας) για τη υλοποίηση του έργου «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST 
MOBILITY IN THE ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο υλοποίησης της Κοινοτικής 
Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 (Νο.: 034/2009), προϋπολογισµού € 119.000,00 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (23%). 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του ως άνω ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού,  
µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, µε τους όρους και τα Παραρτήµατα 
αυτής, όπως συντάχθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 86735/4368/28-11-2011 εισήγηση του 
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

Σηµειώνεται ότι το έργο «ADRIMOB (SUSTAINABLE COAST MOBILITY IN THE 
ADRIATIC AREA)», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 
(Νο.: 034/2009), συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 15% από εθνικούς πόρους και το έργο 
µε τίτλο «Συµµετοχή της Ν.Α. Θεσπρωτίας στο Πρόγραµµα ADRIMOB», µε συνολικό 
προϋπολογισµό € 199.000,00 µε ΦΠΑ, είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2011, βάσει της 
αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου. 

Η συγκρότηση και ο ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ως άνω ανοιχτού 
διαγωνισµού, θα γίνει µε νεότερη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
30/918/11-11-2011 απόφαση της Ο.Ε., µε το σκεπτικό ότι καταψήφισε τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA – 
ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB,  στη σχετική αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου, υποστηρίζοντας τη θέση της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», που µειοψήφησε « …..  επειδή διαφωνεί µε όλα τα 
προγράµµατα αυτού του είδους, τα οποία δεν έχουν το  σωστό προσανατολισµό. Ενώ 
υπάρχουν βασικές ακάλυπτες ανάγκες στην παιδεία, στην υγεία, στην εν γένει οικονοµία 
του τόπου, τα χρήµατα δεν προσανατολίζονται προς αυτές, αλλά σε άλλες δράσεις που 
αποτελούν πολυτέλεια και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των ολίγων». 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 του 2ου ΑΠΕ της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα 
αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και 
Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 20/517/19-07-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) της αρχικής σύµβασης του έργου του θέµατος. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4364/28-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86882/3320/29-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων επενδύσεων και από Κοινοτικούς Πόρους (ΣΑΝΑ) και το έργο 
εντάχθηκε στο ΕΠ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013» µε 
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την αριθµ πρωτ. 6815/02-10-2009 απόφαση ένταξης πράξης του Γενικού Γραµµατέως 
Περιφερείας Ηπείρου.Ο παρών 2ος ΑΠΕ, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του Ν.3669/08 και περιλαµβάνει την ανάλωση του συνόλου των 
απροβλέπτων δαπανών για τη διόρθωση προφανών παραλείψεων της προµέτρησης της 
µελέτης στις κατηγορίες των υδραυλικών έργων και οδοποιίας & πρασίνου, χωρίς 
τροποποίηση των σχεδίων και της µορφής του έργου. Η προτεινόµενη δαπάνη των 
358.147,05 € µε το ΦΠΑ του 2ου ΑΠΕ, όσο και η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, περιλαµβάνει την 
εκτέλεση δύο (2) νέων εργασιών, όπως περιγράφεται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ, που είναι 
αναγκαίες για τη λειτουργικότητα του έργου. Οι δύο νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην 
αρχική σύµβαση καλύπτονται από την ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων. 
Επιπλέον η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 
3869/26-10-2011 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της για την Τροποποίηση 
Σύµβασης (Προέγκριση 2ου ΑΠΕ) του ανωτέρω έργου καθώς και ότι το Τεχνικό 
Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων γνωµοδότησε οµόφωνα για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ µε το 
αριθµ. 5/16-11-2011 (θέµα 15ο) πρακτικό του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1014/30-11-2011) 

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύµβασης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα 
αποκατάστασης ΧΑ∆Α των ∆ήµων Αθαµανίας, Αράχθου, Αµβρακικού, Κοµποτίου και 
Ξηροβουνίου του Νοµού Άρτας», αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΥΧΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. όπως 
συντάχθηκε από ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 
του Ν. 3669/08, συνολικής δαπάνης € 358.147,05 µε ΦΠΑ, όσο και η δαπάνη του 1ου ΑΠΕ, 
για την έγκριση του οποίου γνωµοδότησε οµόφωνα το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων, 
µε το αριθµ. 5/16-11-2011 (θέµα 15ο) Πρακτικό του, ενώ η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου µε το αριθµ. πρωτ. 3869/26-10-2011 έγγραφό της, διατύπωσε τη 
σύµφωνη γνώµη της για την Τροποποίηση Σύµβασης (Προέγκριση 2ου ΑΠΕ) του ανωτέρω 
έργου. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Πρέβεζας, έκθεσης Ερασιτεχνών Πρεβεζάνων 
Ζωγράφων και έγκριση των σχετικών δαπανών. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 86794/28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 86879/3319/29-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας σε συνεργασία µε το ∆ήµο Πρέβεζας και 
άλλους φορείς της πόλης και την επιµέλεια της Πινακοθήκης «Λέανδρος Σπαρτιώτης», 
προγραµµατίζει να διοργανώσει να διοργανώσει έκθεση Ερασιτεχνών Πρεβεζάνων 
Ζωγράφων. Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη 
της περιοχής µυώντας το κοινό της πόλης στην τέχνη της ζωγραφικής και δίνοντας την 
ευκαιρία σε ερασιτέχνες ζωγράφους να προβάλλουν το έργο τους, ενισχύοντας την 
ερασιτεχνική δηµιουργία. Περίπου 25 ζωγράφοι θα εκθέσουν τα έργα τους σε µια έκθεση 
στο χώρο της Πινακοθήκης που θα πραγµατοποιηθεί στις 10 ∆εκεµβρίου 2011. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της διοργάνωσης και την έγκριση διάθεσης 
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πίστωσης 500,00 ευρώ περίπου για την κάλυψη των δαπανών της εν λόγω  εκδήλωσης, 
για εκτυπώσεις προωθητικού υλικού, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Π.Ε. Πρέβεζας οικονοµικό έτος 2011 ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779.  

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

(απόφαση 34/1015/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, σε συνεργασία µε το 
∆ήµο Πρέβεζας και άλλους φορείς της πόλης και την επιµέλεια της Πινακοθήκης «Λέανδρος 
Σπαρτιώτης», έκθεσης Ερασιτεχνών Πρεβεζάνων Ζωγράφων, που θα πραγµατοποιηθεί στις 
10 ∆εκεµβρίου 2011 στο χώρο της Πινακοθήκης και στην οποία περίπου 25 ζωγράφοι θα 
εκθέσουν τα έργα τους. 

Η συγκεκριµένη εκδήλωση προάγει την πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής 
µυώντας το κοινό της πόλης στην τέχνη της ζωγραφικής και δίνοντας την ευκαιρία σε 
ερασιτέχνες ζωγράφους να προβάλλουν το έργο τους, ενισχύοντας την ερασιτεχνική 
δηµιουργία. 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 500,00 περίπου σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικονοµικού έτους 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την 
κάλυψη των δαπανών της ανωτέρω εκδήλωσης, ήτοι εκτυπώσεις προωθητικού υλικού. 
.....................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 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 διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού και κατάρτιση των όρων 
της διακήρυξης, για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης 
επικίνδυνων θέσεων του επαρχιακού και διαδηµοτικού οδικού δικτύου  Π. Ε. 
Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 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 αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Περιφερειακού Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε την οποία εγκρίθηκε το έργο µε τίτλο «Προµήθεια 
πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων του επαρχιακού και διαδηµοτικού οδικού 
δικτύου  Π. Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
86823/3291/28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86878/3318/29-11-2011 στον 
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φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση διενέργειας 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού του θέµατος και την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη εισήγηση, καθώς και την έγκριση της δαπάνης 
δηµοσίευσης της διακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1016/30-11-2011) 

− Εγκρίνει τη διενέργεια, µε µέριµνα του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων του επαρχιακού και 
διαδηµοτικού οδικού δικτύου  Π. Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ, 
του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011. 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη για τη διενέργεια του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων του 
επαρχιακού και διαδηµοτικού οδικού δικτύου  Π. Ε. Πρέβεζας», µε τους όρους και τα 
Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 86823/3291/28-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

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

......................................................................................................................................................  
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: 456Α7Λ9-ΜΕ9



 - 107 - 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 4ο 

Έγκριση προµήθειας µηχανογραφικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Πολιτικής Προστασίας 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 Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
86822/3290/28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 87045/3325/29-11-2011 στον 
φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια της υλοποίησης 
του προγράµµατος προµηθειών της Π.Ε. Πρέβεζας, όπως αυτό αποτυπώνεται στον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό της και προκειµένου να καλυφθούν υφιστάµενες υπηρεσιακές 
ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας την έγκριση και ανάθεση της προµήθειας 
των κατωτέρω ειδών,  στην εταιρεία ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ &  ΣΙΑ Ο.Ε.  ποσού  2.742,90 € 
µε ΦΠΑ,  σύµφωνα µε τις συνηµµένες προσφορές: ∆ύο Η/Υ µε οθόνες και ∆ύο 
SCANNERS. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1017/30-11-2011) 

Εγκρίνει την προµήθεια δύο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών µε οθόνες και δύο (2) 
SCANNERS, για τις ανάγκες του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Πρέβεζας και την 
ανάθεση αυτής στην εταιρεία «ΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ &  ΣΙΑ Ο.Ε.», µε συνολική δαπάνη € 
2.742,90 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1723, του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας). 

......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 5ο 

Έγκριση προµήθειας ειδών ατοµικής προστασίας, για τις ανάγκες των υπαλλήλων 
του µηχανικού εξοπλισµού 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 αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), περί 
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού Εξοπλισµού 
(χειριστές µηχανηµάτων και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων), όπως τροποποιήθηκε µε τις 
όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 (ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 
2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
86821/3289/28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86876/3317/29-11-2011 στον 
φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, βάσει της ανωτέρω, αριθµ. 
2040831/14806/0022/7-7-93 ΚΥΑ, την έγκριση πραγµατοποίησης της προµήθειας και την 
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ανάθεση της προµήθειας των προβλεποµένων από την ανωτέρω ΚΥΑ ειδών, στους 
αναφερόµενους στην εισήγηση προµηθευτές, σύµφωνα µε τις συνηµµένες προσφορές. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1018/30-11-2011) 

Εγκρίνει την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας (είδη ένδυσης & υποδήµατα) για τη 
χορήγησή τους στους υπαλλήλους του µηχανικού εξοπλισµού (χειριστές µηχανηµάτων και 
οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων) της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην αριθµ. 2040831/14806/0022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β’/7-7-93), 
όπως τροποποιήθηκε µε τις όµοιες 2041405/4678/0022/24-6-94, 2/73931/0022/13-10-99 
(ΦΕΚ 1957/Β’/1-11-99) και 2/1882/0022/25-2-2002 (ΦΕΚ 320/Β’/19-3-2002). 

Εγκρίνει την ανάθεση της προµήθειας των προβλεποµένων από την ανωτέρω ΚΥΑ ειδών, 
στους κάτωθι προµηθευτές, βάσει των προφορών που υπέβαλαν στο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, η δε δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΕΦ 072 ΚΑΕ 1421 & 1423, του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Πρέβεζας), ως εξής: 

1. Είδη ιµατισµού, στην εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΛΑΪΝΑΣ Ε.Ε», συνολικής δαπάνης € 
3.000,00 µε ΦΠΑ. 

2. Είδη υπόδησης, στην ΜΠΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  συνολικής δαπάνης € 1.000,00 µε ΦΠΑ. 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση πληρωµής δαπάνης µεταφοράς αλλοδαπών από την Πρέβεζα στην Αθήνα, 
µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
86679/3279/28-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 86874/3316/29-11-2011 στον 
φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι µε το από 21/11/2011 
έγγραφο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Πρέβεζας ζητείται η µίσθωση ενός λεωφορείου για 
την µεταφορά αλλοδαπών από την Πρέβεζα στην Αθήνα. Η ανωτέρω µεταφορά κρίνεται 
επείγουσα και αναγκαία διότι δεν είναι δυνατή η άµεση αποµάκρυνση τους από την χώρα 
µας. Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκρισή της, καθώς και την πληρωµή ποσού 900,00 € µε 
ΦΠΑ στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας, το οποίο διενήργησε την µεταφορά, σύµφωνα µε την 
συνηµµένη προσφορά. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1019/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη µίσθωση ενός λεωφορείου για την µεταφορά αλλοδαπών από την Πρέβεζα στην 
Αθήνα, βάσει του από 21/11/2011 εγγράφου αιτήµατος της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 
Πρέβεζας, η οποία κρίνεται επείγουσα και αναγκαία διότι δεν είναι δυνατή η άµεση 
αποµάκρυνση τους από την χώρα µας, καθώς και τη σχετική δαπάνη ποσού € 900,00 µε ΦΠΑ 
για τη διενέργεια της µεταφοράς από το ΚΤΕΛ Πρέβεζας, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΦ 
072 ΚΑΕ 0829, του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα 
Πρέβεζας). 
......................................................................................................................................................  
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. 34/2011 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 
τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-
2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 7ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών 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, µέχρι 
την 28-02-2012.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Ν. 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 αριθµ. 32/959/21-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
επί µέρους µελέτες: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηµατογράφηση, Οριστική Γεωλογική µελέτη, 
Γεωτεχνικές έρευνες και µελέτες και Προκαταρκτική µελέτη τεχνικών έργων, στα πλαίσια της 
Μελέτης του θέµατος. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 76761/3400/29-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε 
αρ. πρωτ. 86985/3322/29-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται 
ότι µε την από 25-10-2011 σχετική αίτηση, ο ανάδοχος µελετητής αιτείται τη χορήγηση παράτασης 
προθεσµίας µέχρι 31-12-2012 για την εκπόνηση των υπολοίπων επί µέρους µελετών για την 
ολοκλήρωση της µελέτης του θέµατος λόγω καθυστέρησης των διαδικασιών Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του έργου. Η ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας αναφέρει επίσης ότι έχει εκπονηθεί η Μ.Π.Ε. και 
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εκκρεµεί η έγκρισή της από την αρµόδια Γενική ∆/νση Χωροταξίας & Περ/κής Πολιτικής της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας. Επισηµαίνεται ότι από την  κοινοποίηση 
στον ανάδοχο µελετητή της Απόφασης έγκρισης της Μ.Π.Ε. εκκινούν οι συµβατικά προβλεπόµενες 
τµηµατικές προθεσµίες για την εκπόνηση των εξής επί µέρους µελετών για την ολοκλήρωση του 
συµβατικού αντικειµένου της µελέτης : Οριστική µελέτη τεχνικών έργων  (τµ. προθεσµία : 45  
ηµέρες) , Μελέτη σήµανσης – ασφάλισης ( τµ. προθεσµία : 45 ηµέρες ) , και , Τεύχη δηµοπράτησης  
( τµ. προθεσµία : 45 ηµέρες ) . Εκτιµάται ότι η έγκριση της Μ.Π.Ε. θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι την 
31-12-2011 , οπότε η εκπόνηση των ανωτέρω µελετών θα πρέπει να γίνει εντός των ανωτέρω 
τµηµατικών προθεσµιών το αργότερο µέχρι 15-02-2012 (µε βάση την ανώτατη συµβατικά 
προβλεπόµενη τµηµατική προθεσµία των 45  ηµερών). Η ∆.Τ.Ε. Π.Ε. Πρέβεζας λαµβάνοντας υπ’ 
όψη τις ανώτατες συµβατικά προβλεπόµενες τµηµατικές προθεσµίες για την εκπόνηση των 
υπολειποµένων για την ολοκλήρωση της µελέτης επί µέρους µελετών, δεν συµφωνεί µε την αίτηση 
του αναδόχου µελετητή, και προτείνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσµίας 
περαίωσης της µελέτης, που έληξε την 31-08-2011, µέχρι την  28-02-2012 για τους εξής λόγους:  Η 
εκπόνηση των επί µέρους µελετών , που αναφέρονται στην παρ. Β. 11 της παρούσας, θα πρέπει 
να γίνει από τον ανάδοχο µελετητή εντός των συµβατικά προβλεποµένων τµηµατικών προθεσµιών 
για την εκπόνηση τους.  Η έγκριση της Μ.Π.Ε. είναι απολύτως αναγκαία σύµφωνα µε τη Σύµβαση, 
προκειµένου να ξεκινήσει από τον ανάδοχο µελετητή η εκπόνηση των επί µέρους µελετών για την 
ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου της µελέτης και που αναφέρονται στην παρ. Β. 12 της 
παρούσας, εντός των συµβατικά προβλεποµένων τµηµατικών προθεσµιών  για την εκπόνηση τους.  
Η χορήγηση µέχρι την 28-02-2012 παράτασης προθεσµίας περαίωσης των επί µέρους µελετών, 
που αναφέρονται στις  παρ. Β. 11 και παρ. Β 12  της παρούσας εντός, πρέπει να χορηγηθεί ούτως 
ώστε οι µελέτες αυτές να εκπονηθούν στα πλαίσια των συµβατικά προβλεποµένων τµηµατικών 
προθεσµιών  για την εκπόνηση τους. Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία εισηγείται αναλυτικά τη 
χορήγηση της παράτασης προθεσµίας περαίωσης των υπολειπόµενων επί µέρους µελετών.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 34/1020/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη χορήγηση, µέχρι την 28-02-2012, παράτασης προθεσµίας περαίωσης των υπολοίπων επί 
µέρους µελετών, για την ολοκλήρωση 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, ούτως ώστε οι µελέτες αυτές να εκπονηθούν στα πλαίσια των συµβατικά 
προβλεποµένων τµηµατικών προθεσµιών για την εκπόνηση τους, όπως αναλυτικά κατωτέρω 
αναφέρεται: 

1.  Μέχρι την 28-02-2012 για την περαίωση των κάτωθι επί µέρους µελετών: 
• Οριστική µελέτη οδοποιϊας και ισοπέδων κόµβων  
• Προµελέτη τεχνικών έργων 
• Οριστική µελέτη υδραυλικών έργων  
• Κτηµατολόγιο ( Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα και Κτηµατολογικοί Πίνακες )  
• Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου. 

2.  Μέχρι την 15-02-2012 για την περαίωση των κάτωθι επί µέρους µελετών: 
• Οριστική µελέτη τεχνικών έργων   
• Μελέτη σήµανσης – ασφάλισης 
• Τεύχη δηµοπράτησης 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 8ο 

Έγκριση δαπάνης ποσού 189,00 €, 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 «Ανάπτυξη 
Εφαρµογών µε Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων», από 5 έως 16-12-2011. 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
87047/4376/29-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε τα αρ. πρωτ. 87204/3329/29-11-2011 
αντίστοιχα, στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, προκειµένου να συµµετάσχει σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 
Ε.Κ.∆.∆.  µε τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρµογών µε Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων», από 5 έως 
16-12-2011, καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

(απόφαση 34/1021/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, στην Αθήνα, προκειµένου  να συµµετάσχει σε επιµορφωτικό πρόγραµµα του 
Ε.Κ.∆.∆.  µε τίτλο «Ανάπτυξη Εφαρµογών µε Σχεσιακές Βάσεις ∆εδοµένων», από 5 έως 16-
12-2011, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 189,00 €, για την κάλυψη των εξόδων 
εκτός έδρας µετακίνησης, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου 
(Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 9ο 

Έγκριση δαπάνης για διαφηµιστική καταχώρηση της Π.Ε. Ιωαννίνων στο περιοδικό 
του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου  που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 87019/961/29-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 87305/3332/29-11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 
αναφέρεται ότι το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων προβαίνει σε µια καινοτόµο ενέργεια και εκδίδει για 
πρώτη φορά ένα περιοδικό που θα συντροφεύει τον ταξιδιώτη που θα µετακινείται µε τα 
λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού µας, καθώς και τους επισκέπτες των 
σταθµών αφίξεων και αναχωρήσεων για όλη την Ελλάδα. Καθηµερινά µετακινούνται µε το 
ΚΤΕΛ πέντε χιλιάδες επιβάτες και το περιοδικό θα διανέµεται δωρεάν στους σταθµούς, 
αλλά θα αποστέλλεται και ταχυδροµικά σε επιλεγµένους φορείς. Η καινοτόµος αυτή 
δραστηριότητα του ΚΤΕΛ έχει ως στόχο την ανάδειξη της οικονοµικής δραστηριότητας της 
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περιοχής µας, της κοινωνικής δράσης και του πολιτισµού µας, γεγονός που άπτεται και 
στις δράσεις της Περιφέρειας Ηπείρου. Στη συνέχεια εισηγείται την έγκριση δαπάνης 
ποσού 1.000 €, πλέον ΦΠΑ, σε βάρος του Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779  (έργο «Πολιτιστικές 
δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις της Περιφερειακής Ενότητας  Ιωαννίνων», τοµέας «∆ιάφορα», Πρόγραµµα 
Κ.Α.Π. 2011), για µια ολοσέλιδη έγχρωµη διαφηµιστική καταχώρηση της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων στο περιοδικό του ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 34/1022/30-11-2011) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Ιωαννίνων «Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – 
συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων» (Ε.Φ.071 Κ.Α.Ε.9779), για µια ολοσέλιδη έγχρωµη διαφηµιστική 
καταχώρηση της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στο περιοδικό που εκδίδει για πρώτη 
φορά το ΚΤΕΛ Ν. Ιωαννίνων, και το οποίο θα συντροφεύει τον ταξιδιώτη που θα µετακινείται 
µε τα λεωφορεία του Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού, καθώς και τους επισκέπτες των 
σταθµών αφίξεων και αναχωρήσεων για όλη την Ελλάδα. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 10ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Ιωαννίνων, εκδήλωσης της ΕΛΕΠΑΠ και 
έγκριση των σχετικών δαπανών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Γραφείου Περιφερειάρχη Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 85970/953/29-11-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 87306/3333/29-10-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης µε την ΕΛΕΠΑΠ, που 
πραγµατοποιείται στις 4/12/2011 στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών, στο πλαίσιο 
του εορτασµού για την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρίες. Ο εορτασµός αυτός  
περιλαµβάνεται στις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια της ΕΛΕΠΑΠ και θα συµµετέχουν η 
Παιδική Χορωδία του Αρσακείου ∆ηµοτικού Σχολείου, το Μουσικό Γυµνάσιο και ο 
Χορευτικός Σύλλογος Ραφταναίων. Με τη συµµετοχή στη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια 
Ηπείρου συµβάλλει µε µια µικρή προσφορά στο ανάπηρο παιδί στην περιοχή µας και 
ευελπιστεί µε τη συµµετοχή αυτή να προσελκύσει νέους εθελοντές, ώστε να συνεχιστεί 
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απρόσκοπτα η λειτουργία της ΕΛΕΠΑΠ. Παράλληλα στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες 
κοινωνικού και επιστηµονικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής. 
Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης 1.000  € πλέον ΦΠΑ, για την 
κάλυψη των δαπανών της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην παραπάνω 
διοργάνωση, που θα περιλαµβάνει τη βράβευση της ΕΛΕΠΑΠ µε τιµητική πλακέτα, την 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης για την εν λόγω εκδήλωση κ.λ.π. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1023/30-11-2011) 

− Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση, από την Π.Ε. Ιωαννίνων και την ΕΛΕΠΑΠ, εκδήλωσης στα 
πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Ατόµων µε Αναπηρίες και των 
εκδηλώσεων για τα 30 χρόνια της ΕΛΕΠΑΠ, που θα πραγµατοποιηθεί στις 4/12/2011 
στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ιωαννιτών και στην οποία θα συµµετέχουν η Παιδική 
Χορωδία του Αρσακείου ∆ηµοτικού Σχολείου, το Μουσικό Γυµνάσιο και ο Χορευτικός 
Σύλλογος Ραφταναίων. 

Με τη συµµετοχή στη διοργάνωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου συµβάλλει µε µια µικρή 
προσφορά στο ανάπηρο παιδί στην περιοχή µας και ευελπιστεί µε τη συµµετοχή αυτή 
να προσελκύσει νέους εθελοντές, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της 
ΕΛΕΠΑΠ, ενώ παράλληλα στέκεται αρωγός στις πρωτοβουλίες κοινωνικού και 
επιστηµονικού χαρακτήρα των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της περιοχής. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 1.000,00 για την κάλυψη των δαπανών της 
συµµετοχής της Π.Ε. Ιωαννίνων στην παραπάνω διοργάνωση, που θα περιλαµβάνει τη 
βράβευση της ΕΛΕΠΑΠ µε τιµητική πλακέτα, την ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης για 
την εν λόγω εκδήλωση κ.λ.π., σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Πολιτιστικές 
δράσεις και διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις της Π.Ε. Ιωαννίνων» του τοµέα «∆ιάφορα» του Προγράµµατος των Κ.Α.Π. 
έτους 2011 (Ε.Φ.071/9779).  

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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. 34/2011 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 τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 86788/3311/28-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 11ο 

Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας 
«Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόµενο Ι.Ν. Αγίου Μαξίµου Γραικού 
Άρτας», προϋπολογισµού € 20.000,00 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, µε την 
οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου 
«Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόµενο Ι.Ν. Αγίου Μαξίµου Γραικού 
Άρτας», προϋπολογισµού € 20.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 4336/25-11-2011 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. -11-2011 στον φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία 

ΑΔΑ: 456Α7Λ9-ΜΕ9



 - 122 - 

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) 16.175,44 € και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
20.000,00 €. Η Υπηρεσία υποβάλλει τα τεύχη της µελέτης (Τεχνική Περιγραφή, 
Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), η οποία 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 4335/25-11-2011 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. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, παρατήρησαν τα εξής: «Θα συµφωνήσουµε µε την διαδικασία αλλά 
παραµένει προς διευκρίνιση αν νοµιµοποιούµαστε για τέτοιου είδους παρεµβάσεις και 
εργασίες.». 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 34/1024/30-11-2011) 

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 «Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόµενο 
Ι.Ν. Αγίου Μαξίµου Γραικού Άρτας», προϋπολογισµού δηµοπράτησης (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
& ΕΟ, και απρόβλεπτα) € 16.175,44 και συνολικής δαπάνης µε αναθεώρηση και ΦΠΑ € 
20.000,00 µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Άρτας, και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 4336/25-11-2011 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. 4335/25-11-2011 απόφαση 
του ∆/ντή ΤΕ 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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