
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/13-02-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16.00, συνήλθε σε δηµόσια 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), 
όπως αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 
3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 
4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 
7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

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

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

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 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. 
13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

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

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 09-02-2012 συνεδριάσεως.  
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1. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της είτε όχι, 
για το έτος 2012.  

2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου συµπραττόντων 
γραφείων µελετών «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΠΟΥΓΙΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ», µέχρι την 21-07-2012. 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 31-12-2012. 

4. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας 
λυµάτων του ∆ήµου Αµβρακικού», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων 
«ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ “ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.”/ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ/ ΛΙΟΥΜΠΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», µέχρι την 30-10-
2012. 

5. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας 
λυµάτων του ∆ήµου Αράχθου», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων 
«ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε./ INTEREG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», µέχρι την 30-10-2012. 

6. Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας 
λυµάτων του ∆ήµου Φιλοθέης», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών γραφείων «1) 
ADT – ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 2)ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 3) Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 
4) ΑΡΓΙΠΠΙΝΑ ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 5) ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, 6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ 
7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ∆ΗΣ», µέχρι την 30-10-2012. 

7. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου 
Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ. 

8. Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της 
είτε όχι, για το έτος 2012. 

9. Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

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

11. Έγκριση προµήθειας συσκευασµένου ασφαλτικού µίγµατος (ψυχρού), για τη συντήρηση 
του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

12. Έγκριση προµήθειας και µεταφοράς χιλίων διακοσίων τόνων (1200 tn) άλατος, µε τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, για τις έκτακτες ανάγκες λόγω παγετού-χιονοπτώσεων, στο 
οδικό δίκτυο αρµοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

13. Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση του Συλλόγου Πολυτέκνων 
Γονέων Ν. Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών. 

14. Έγκριση τροποποίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών στο ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

15. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 
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16. Έγκριση µετακίνησης των: Ευαγγελίας Λάνταβου και Γεράσιµου Παπασπύρου, 
υπαλλήλων του Τµήµατος Επαγγέλµατος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα 
«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» από 23-02-
2012 έως 24-02-2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

17. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Άρτας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά της είτε όχι, για το 
έτος 2012. 

18. Έγκριση δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

19. Έγκριση δαπάνης µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Τσέτσου Ελευθερίου για τις ανάγκες  
στέγασης της αποθήκης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

20. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

21. Έγκριση δαπάνης ποσού € 2.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη δαπανώ της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 

22. Έγκριση δαπάνης που αφορά σε επιστροφή χρηµατικού ποσού για την εκ παραδροµής 
καταβολή παραβόλου για µεταβίβαση δικύκλου η οποία δεν ολοκληρώθηκε, στην Π.Ε. 
Θεσπρωτίας. 

23. Έγκριση δαπάνης, που αφορά στην καταβολή αποζηµίωσης  στην Τεχνική Εταιρεία 
«Λιάνος Κ. Αναστάσιος & Σια», σύµφωνα µε το αριθµ. 5/22-12-2011 Πρακτικό της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 Ν.1943/91 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. 
Μακεδονίας. 

24. Έγκριση µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα που διοργανώνει το 
Ε.Κ.∆.∆. στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 µε τίτλο «Η καταπολέµηση των 
φαινοµένων διαφθοράς – Ελεγκτικοί µηχανισµοί» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

25. Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση 
του Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

26. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά 
της είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 
2012. 

27. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες – επισκευές στους φωταγωγούς του 
κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ. 

28. Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά της 
είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. 

29. Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης διαγωνισµού ανοιχτής διαδικασίας και έγκριση των 
συµβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, µε 
εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05. 

30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών 
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εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 31-07-2012. 

31. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισµός 1ης Επαρχιακής Οδού», αναδόχου Γ. Μυριούνη Ε∆Ε, 
µέχρι την 21-05-2012. 

32. Έγκριση του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση παρόδων των 
επαρχιακών οδών υπ' αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 30.000,00 
µε ΦΠΑ. 

33. Έγκριση του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της επαναληπτικής 
ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας, µε τίτλο «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», 
προϋπολογισµού € 175.000,00 µε ΦΠΑ. 

34. Έγκριση του από 31-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα επί των ποταµών Αχέροντα και Μαυρής» προϋπολογισµού € 
50.000,00 µε ΦΠΑ. 

35. Απόφαση επί της από 31-01-2012 ένστασης της εταιρείας «Β. Αηδώνης & Σία Ο.Ε.», κατά 
του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς 
οχετού στο ∆.∆. Κορώνης του ∆ήµου Πάργας», προϋπολογισµού € 17.000,00 µε ΦΠΑ και 
έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας. 

36. Έγκριση του αριθµ. Ι/19-12-2011 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο 
«Προµήθεια πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων του επαρχιακού και διαδηµοτικού 
οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας». 

37. Κατανοµή εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. 

38. Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», 
προϋπολογισµού € 682.000,00 µε ΦΠΑ. 

39. Έγκριση µετακίνησης των: Αλεξίου Γκιζά και Γκατζιάνη Γεωργίου, υπαλλήλων της ∆/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους 
στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» από 23-02-2012 έως 24-02-2012, και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

40. Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

41. ∆ικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο της 15-02-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο,  σχετικά µε την από 05-03-2003 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Μπιζανίου, κατά 
του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και του Νοµάρχη Ιωαννίνων για την ακύρωση της αριθµ. 
1158/4-2-2002 αποφάσεως του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και της αριθµ. 822/26-9-2002 
αποφάσεως του Νοµάρχη Ιωαννίνων, µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΑΤΕΒΕ άδεια εγκατάστασης συγκροτήµατος παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και διαλογής 
αδρανών υλικών. 

42. Έγκριση των Πρακτικών Νο 1/11-01-2012, Νο 2/16-01-2012, Νο 3/17-01-2012 και Νο 
4/25-01-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 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 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



Πρωτοβουλίας IPA ADRIATIC 2007-2013 και απόφαση επί της από 27-01-2012 ένστασης 
της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», κατά του Νο 4/25-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 

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. α. Απόφαση επί της από 09-01-2012 ένστασης της εταιρείας µε την επωνυµία 
«MERCEDES – BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ», κατά της αριθµ. 37/1107/23-12-2011 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση του αριθµ. 4/22-11-2011 Πρακτικού 
(αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για το υποέργο 5 
«Προµήθεια Κινητού Εξοπλισµού» του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης ∆ιαχειριστικής 
ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) της Περιφέρειας Ηπείρου (Οµάδες Α, Β, Γ και ∆)», βάσει της 
αριθµ. πρωτ. 13464/119/13-02-2012 γνωµοδότησης της Νοµικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Ηπείρου και  
β. Έγκριση του αριθµ. 5/17-01-2012 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών των 
προσωρινών µειοδοτών) της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για το ανωτέρω έργο και 
συγκεκριµένα για την ΟΜΑ∆Α ∆ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» και 
έγκριση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.  

2. Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, του 24ου Πανελληνίου Σχολικού 
Πρωταθλήµατος Σκακιού Ν. Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών. 

3. Συµπλήρωση – τροποποίηση της αριθµ. 27/807/04-10-2011 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά µε τη «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε Λεωφορεία 
ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ». 

4. Έγκριση µετακίνησης της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο, µε θέµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» που 
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), από 20-
02-2012 έως 24-02-2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

5. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των 
πληροφοριακών συστηµάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, 
Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2012. 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 09-02-
2012 συνεδριάσεως.  

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-
02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα Προγράµµατά της είτε όχι, για το 
έτος 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11347/1207/06-02-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11445/552/06-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται τον ορισµό συµµετοχής των υπαλλήλων της υπηρεσίας που πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της δηµόσιας κλήρωσης των µελών επιτροπών διαγωνισµών όλων 
των έργων αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων,  είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται 
στα προγράµµατα της είτε όχι, για το έτος 2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/122/13-02-2012) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα της είτε όχι, 
προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 2012, σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), από τους 
κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες 
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προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία 
κλήρωσης για τον ορισµό των µελών του, όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής: 

  
1 Ελένη Νικολού Πολιτικό Μηχανικό 
2 Βασίλειο Οικονόµου Πολιτικό Μηχανικό 
3 Ελένη ∆ηµουλά Πολιτικό Μηχανικό 
4 Κων/νο Μπότη Πολιτικό Μηχανικό 
5 Μιχαήλ Μπότη Πολιτικό Μηχανικό 
6 Λάµπρο Κιτσαρά Πολιτικό Μηχανικό 
7 Ιωάννη Γιαννούση Τοπογράφο Μηχανικό 
8 Γεώργιο Σιώµο Τοπογράφο Μηχανικό 
9 Γεώργιο Σταύρου Πολιτικό Μηχανικό 
10 Περικλή Βούρδα Ηλ/γο Μηχανικό 
11 Ελευθερία Ζέκκα Πολ/κό Μηχ/κό  
12 Ελευθερία Κυριακίδη- Μπουντάση Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε. 
13 Σοφία Μητσάκη Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε. 
14 Χριστόφορο Μπάγκα Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε. 
15 Αθανάσιο Νάκα Μηχ/γο  Μηχ/κόΤ.Ε. 
16 Γεώργιο Ξυνόγαλο Εργοδηγό 
17 Κων/νο Παπαγεωργίου Εργοδηγό 
18 Χρήστο Ζέρβα Εργοδηγό 
19 Γεωργία Βασδέκη Εργοδηγό 
20 Θεµιστοκλή ∆έδε Εργοδηγό 
21 Βασιλική Μούτου Εργοδηγό 
22 Ευρίκλεια Γκίκα Εργοδηγό 
23 Βασιλική Μαντζίλα Τεχνικός ∆.Ε. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), θα ασκεί 
καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, που δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης του ΜΕΕΠ  σύµφωνα 
µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008.  
 
Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές ∆ιεξαγωγής 
των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους υπαλλήλους της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, µετά από δηµόσια κλήρωση που θα διενεργεί η αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης», του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και της αριθµ. πρωτ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
.....................................................................................................................................……………………... 
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου 
συµπραττόντων γραφείων µελετών «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε., 
ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ», µέχρι την 21-07-2012. 

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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 9103/962/30-01-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9414/420/31-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε συνηµµένη την από 19-12-2011 αίτηση του αναδόχου της µελέτης του θέµατος, 
και εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την ολοκλήρωση της µελέτης, 
δεδοµένου ότι έχει εγκριθεί η τοπογραφική µελέτη και έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί, 
αλλά εκκρεµούν οι εγκρίσεις της γεωλογικής µελέτης, της γεωτεχνικής µελέτης και της 
υδραυλικής µελέτης, οι οποίες θα εγκριθούν µετά την έγκριση της περιβαλλοντικής 
µελέτης. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 5/123/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης της µελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων 
«Μελέτη µεταφοράς νερού στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων», αναδόχου στα συµπραττόντων 
γραφείων µελετών «ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε., Υ∆ΡΟ∆ΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΠΟΥΓΙΑΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΕΡΕΚΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ», 
µέχρι την 21-07-2012. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η 
εκπόνηση της µελέτης του θέµατος, έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεδοµένου ότι έχει 
δοθεί και άλλη παράταση προθεσµίας, µε τη σχετική αριθµ. 26/716/22-09-2011 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής. 

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

        2. 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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 31-12-2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 8690/923/03-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10738/521/03-02-2012  στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε συνηµµένη την αίτηση του αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την 
οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας, διότι οι καιρικές συνθήκες δεν 
επιτρέπουνε την εκτέλεση εργασιών τον χειµώνα καθώς και η λειτουργία του αρδευτικού 
παράλληλα µε την εκτέλεση του έργου προκαλεί καθυστέρηση στην εκτέλεσή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/124/13-02-2012) 
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Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Ιωαννίνων «Αρδευτικό έργο περιοχής Βοϊδοµάτη – Φάση Β’», αναδόχου Κων/νου 
Κωσταβασίλη, µέχρι την 31-12-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης.  

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δεδοµένου ότι για το 
συγκεκριµένο έργο έχουν δοθεί πολλές παρατάσεις και έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και 
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Αµβρακικού», αναδόχου συµπραττόντων 
µελετητικών γραφείων «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ “ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.”/ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ/ 
ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», µέχρι 
την 30-10-2012. 

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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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 αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. πρωτ. 30046/27-06-2011) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την 
οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

6. Την από 01-07-2011 µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και 
∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
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7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11832/1240/04-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 11921/562/08-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται τη χορήγηση της αιτούµενης 2ης παράτασης προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος, µέχρι 30-10-2012, ενώ οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των 
διάφορων κατηγοριών µελετών - όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην σύµβαση – θα 
παραµένουν αµετάβλητοι, έχοντας υπόψη τα εξής: 

«…. 3. Την µε αριθ. πρωτ. 5974/06-07-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06-07-2009)  
Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.750.000,00€ για την εκπόνηση και της µελέτης του θέµατος και 
ορίσθηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης το Τµήµα Μελετών της ∆.∆.Ε./Π.Η,  και 
ως Προϊσταµένη Αρχή η ∆.∆.Ε./Π.Η. 

4.  Την  αριθ  πρωτ. 4651/318/23-01-2008 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η  µε την οποία εγκρίθηκαν  
τα  συµβατικά  τεύχη  του  διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος. 

5. Την µε αρ. πρωτ. 685/18-02-2009 Απόφαση της ∆.∆.Ε/Π.Η, µε την οποία ως ανάδοχος 
για την εκπόνηση της µελέτης του θέµατος αναδείχθηκαν τα συνεργαζόµενα Γραφεία 
Μελετών [ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ- ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ‘’ΥΕΤΟΣ Ο.Ε’’/ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ 
ΣΑΒΒΙΝΗ/ ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/  ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ] 

6. Την από 13-04-2009 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του ∆/ντή  ∆ηµοσίων Έργων και 
του νόµιµου εκπροσώπου του αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης, για ποσό 
188.240,00€ ( χωρίς Φ.Π.Α), που αποτελεί την οικονοµική προσφορά του αναδόχου και µε 
καθαρό χρόνο περαίωσης εννέα (9) µήνες 

7. Την µε αριθ. πρωτ.3746/2044/09-06-2009 Απόφαση της ∆/νουσας Υπηρεσίας µε την 
οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα της σύµβασης µε ηµεροµηνία περαίωσης την 20-09-
2009, ενώ µε την µε αριθ  πρωτ. 2498/19-11-2010 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η, χορηγήθηκε 
παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-10-2011, χωρίς 
µεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης των διάφορων σταδίων της µελέτης.  

8. Την από 13-10-2011 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία ζήτησε 2η παράταση της 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
27 παρ. 3 του Ν.3316/2005, λόγω καθυστερήσεων στην διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου. 

9. Την από 26-10-2011 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
(∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της σύµβασης), µε την οποία εισηγείται την χορήγηση της 
αιτούµενης παράτασης, λόγω καθυστέρησης στην διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου, για λόγους δηλαδή που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, και 

10. Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτή  
διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 11/07-11-2011 (θέµα 11ο) ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 5/125/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου,  της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002 και τίτλο 
«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Αµβρακικού», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 280.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ – ΚΟΥΤΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ “ΥΕΤΟΣ Ο.Ε.”/ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ/ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ/ ΜΕΝΟΥΤΗ ΣΑΒΒΙΝΗ/ 
ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ/ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», µέχρι 
την 30-10-2012, χωρίς να µεταβληθούν οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των 
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διάφορων κατηγοριών µελετών, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στη σύµβαση, σύµφωνα και µε 
την οµόφωνη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της 
έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 11/07-
11-2011 (θέµα 11ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η εκπόνηση 
της µελέτης του θέµατος, έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεδοµένου ότι έχει δοθεί και 
άλλη παράταση προθεσµίας. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 5ο 

Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και 
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Αράχθου», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε./ INTEREG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», µέχρι την 30-10-2012. 

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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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 αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. πρωτ. 30046/27-06-2011) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την 
οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11833/1241/07-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 11920/561/08-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
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εισηγείται τη χορήγηση της αιτούµενης 2ης παράτασης προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος, µέχρι 30-10-2012, ενώ οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των 
διάφορων κατηγοριών µελετών - όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην σύµβαση – θα 
παραµένουν αµετάβλητοι, έχοντας υπόψη τα εξής: 

«…. 3. Την µε αριθ. πρωτ. 5974/06-07-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06-07-2009)  
Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.750.000,00€ για την εκπόνηση και της µελέτης του θέµατος και 
ορίσθηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης το Τµήµα Μελετών της ∆.∆.Ε./Π.Η,  και 
ως Προϊσταµένη Αρχή η ∆.∆.Ε./Π.Η. 

4.  Την  αριθ  πρωτ. 7105/405/30-01-2008 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η  µε την οποία εγκρίθηκαν  
τα  συµβατικά  τεύχη  του  διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος. 

5. Με την  αρ. πρωτ. 686/17-02-2009 Απόφαση της Υπηρεσίας µας, ανάδοχος  για  την 
εκπόνηση της µελέτης του θέµατος αναδείχθηκαν τα συνεργαζόµενα Γραφεία Μελετών 
[ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε/ INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ]. 

6. Η σύµβαση µεταξύ του ∆/ντή ∆ηµοσίων Έργων και του νόµιµου εκπροσώπου του 
αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης υπεγράφη στις 13/05/2009 για ποσό 520.005,01€ 
(για εργασίες 436.979,00€ και ΦΠΑ 83.026.01€), που αποτελεί την οικονοµική προσφορά 
του αναδόχου και συµβατική αµοιβή της σύµβασης, ενώ µε τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα 
εγκρίθηκε συµπληρωµατική πίστωση και υπεγράφη η 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση στις 
01-04-2011 για ποσό 148.587,89 (µε Φ.Π.Α), για εκπόνηση νέων εργασιών. Μετά τα 
ανωτέρω η συνολική αµοιβή της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 668.592,90€ (µε 
Φ.Π.Α). 

7. Με την αριθ. 4221/2137/09-06-2009  Απόφαση του Τµήµατος Προγράµµατος και 
Μελετών της ∆.∆.Ε/Π.Η εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης µε 
προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης την 13-01-2010, και συνολικό καθαρό χρόνο 
εκπόνησης της µελέτης οκτώ (8) µήνες, 

8. Με την αριθ. 422/21-03-2011 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η, εγκρίθηκε η 1η παράταση της 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-10-2011, χωρίς µεταβολή των 
καθαρών χρόνων εκπόνησης των ενδιάµεσων σταδίων της µελέτης και, 

9. Ο ανάδοχος µε την από  14/10/2011 αίτησή του υπέβαλε στην Υπηρεσία αίτηση για 
χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης µέχρι 
30/10/2012, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του (καθυστέρηση στις 
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων). 

10. Την από 26-10-2011 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
(∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της σύµβασης), µε την οποία εισηγείται την χορήγηση της 
αιτούµενης παράτασης, λόγω καθυστέρησης στην διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου, για λόγους δηλαδή που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, και 

11. Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτή  
διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 11/07-11-2011 (θέµα 10ο) ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 5/126/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου,  της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002 και τίτλο 
«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Αράχθου», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 650.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε./ INTEREG ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΑΪΤΗ», µέχρι την 30-10-2012, χωρίς να µεταβληθούν οι 
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καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των διάφορων κατηγοριών µελετών, όπως αυτοί 
περιλαµβάνονται στη σύµβαση, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της 
παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 11/07-11-2011 (θέµα 10ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η εκπόνηση 
της µελέτης του θέµατος, έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεδοµένου ότι έχει δοθεί και 
άλλη παράταση προθεσµίας. 

.................................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 6ο 

Έγκριση χορήγησης της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της 
µελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και 
επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Φιλοθέης», αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «1) ADT – ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 2) ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 3) Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 4) ΑΡΓΙΠΠΙΝΑ ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 5) ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, 6) 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ∆ΗΣ», µέχρι την 30-10-2012. 

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. 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-06-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της 
νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 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 αριθ. 35/2011 Εγκύκλιο (µε αριθ. πρωτ. 30046/27-06-2011) 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε την 
οποία καθορίζεται η διαδικασία εκτέλεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων που εκτελούνταν από τις 
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη. 

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

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω 
στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11827/1239/07-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο 
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µε αρ. πρωτ. 11922/563/08-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται τη χορήγηση της αιτούµενης 2ης παράτασης προθεσµίας εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος, µέχρι 30-10-2012, ενώ οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των 
διάφορων κατηγοριών µελετών - όπως αυτοί περιλαµβάνονται στην σύµβαση – θα 
παραµένουν αµετάβλητοι, έχοντας υπόψη τα εξής: 

«….Την µε αριθ. πρωτ. 5974/06-07-2009 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 06-07-2009)  
Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.750.000,00€ για την εκπόνηση και της µελέτης του θέµατος και 
ορίσθηκε ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης το Τµήµα Μελετών της ∆.∆.Ε./Π.Η,  και 
ως Προϊσταµένη Αρχή η ∆.∆.Ε./Π.Η. 

4.  Την  αριθ  πρωτ. 5739/350/25-01-2008 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η  µε την οποία εγκρίθηκαν  
τα  συµβατικά  τεύχη  του  διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της µελέτης 
του θέµατος. 

5. Με την αριθ. 445/04.02.09 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η, ανάδοχος για την εκπόνηση της 
µελέτης του θέµατος αναδείχθηκε η σύµπραξη των γραφείων: 1) ADT - ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 2) 
ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 3) Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 4) ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ 
∆ΕΛΗΓΕΩΡΓΗ, 5) ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, 6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, και 7) 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ∆ΗΣ, 

6. Η σύµβαση µεταξύ του ∆/ντη ∆ηµοσίων Έργων και του νόµιµου εκπροσώπου του 
αναδόχου για την εκπόνηση της µελέτης, υπεγράφη στις 23/04/2009 για ποσό 400.006,60€ 
(για εργασίες 336.140,00€ και ΦΠΑ 63.866,60€), που αποτελεί την οικονοµική προσφορά 
του αναδόχου και συµβατική αµοιβή της σύµβασης, και µε καθαρό χρόνο περαίωσης εννέα 
(9) µήνες.  

7. Με την αριθ. 1715/19.05.09 Απόφαση του Τµήµατος Προγράµµατος και Μελετών της 
∆.∆.Ε/Π.Η εγκρίθηκε το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης της µελέτης µε προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία περαίωσης την 23-12-2009, και συνολικό καθαρό χρόνο εκπόνησης της 
µελέτης οκτώ (8) µήνες, ενώ µε την µε αριθ  πρωτ. 2387/11-11-2010 Απόφαση ∆.∆.Ε/Π.Η, 
χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-10-
2011, χωρίς µεταβολή του καθαρού χρόνου εκπόνησης των διάφορων ενδιάµεσων 
σταδίων της µελέτης.  

8. Την από 18-10-2011 αίτηση του αναδόχου, µε την οποία ζήτησε 2η παράταση της 
συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης µέχρι 30-10-2012, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Ν.3316/2005, λόγω καθυστερήσεων στην 
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

9. Την από 26-10-2011 Εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
(∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της σύµβασης), µε την οποία εισηγείται την χορήγηση της 
αιτούµενης παράτασης, λόγω καθυστέρησης στην διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου, για λόγους δηλαδή που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, και 

10. Την γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, όπως αυτή  
διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 11/07-11-2011 (θέµα 9ο)». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
(απόφαση 5/127/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση της 2ης παράτασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης της µελέτης 
της Περιφέρειας Ηπείρου,  της ΣΑΜΠ 018/3 Ηπείρου µε ΚΑ 2007ΜΠ01830002 και τίτλο 
«Μελέτη έργων συλλογής, µεταφοράς και επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου Φιλοθέης», 
προεκτιµώµενης αµοιβής 500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), αναδόχου συµπραττόντων µελετητικών 
γραφείων «1) ADT – ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ, 2) ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ, 3) Π.Ι. ΖΑΝΝΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 4) ΑΡΓΙΠΠΙΝΑ ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ, 5) ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟΥ, 6) ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ 7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝ∆ΗΣ», µέχρι την 30-10-2012, χωρίς να 
µεταβληθούν οι καθαροί  χρόνοι εκπόνησης κάθε σταδίου των διάφορων κατηγοριών 
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µελετών, όπως αυτοί περιλαµβάνονται στη σύµβαση, σύµφωνα και µε την οµόφωνη 
γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων, υπέρ της έγκρισης της 
χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε µε την πράξη αριθ. 11/07-11-2011 
(θέµα 9ο). 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η εκπόνηση 
της µελέτης του θέµατος, έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί, δεδοµένου ότι έχει δοθεί και 
άλλη παράταση προθεσµίας.  

.................................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού 
δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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. 12/4./04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των έργων που χρηµατοδοτούνται από πιστώσεις που 
προέρχονται από το πρόγραµµα Κ.Α.Π./Π.Η., όπου περιλαµβάνεται και το έργο 
«Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού 250.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.  

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 12144/1251/08-02-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12198/569/08-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 84471/8781/21-11-2011 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος (τεχνική περιγραφή – 
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προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο προσφοράς), ενώ µε την αρ. 
84923/6254/22-11-2011 απόφαση της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Ε. Ιωαννίνων εγκρίθηκε η 
δέσµευση πίστωσης για την πληρωµή του. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης, προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/128/13-02-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τίτλο «Βελτίωση ασφαλτοταπήτων σε διάφορα σηµεία του εθνικού δικτύου Περιφέρειας 
Ηπείρου», προϋπολογισµού € 250.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις 
του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν 
από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και επισυνάπτονται στην 
ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 12144/1251/08-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 84471/8781/21-11-2011 απόφαση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου. 

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

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

        2. 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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα 
Προγράµµατά της είτε όχι, για το έτος 2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 12354/1289/08-02-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12360/579/08-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
µε την οποία εισηγείται τον ορισµό συµµετοχής των παρακάτω υπαλλήλων της υπηρεσίας 
µας που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της δηµόσιας κλήρωσης 
των µελών επιτροπών διαγωνισµών όλων των έργων αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας Ηπείρου,  είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα της είτε 
όχι, για το έτος 2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/129/13-02-2012) 
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Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα της 
είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 2012, 
σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής 
∆ηµοσίων Έργων), από τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους 
στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης για τον ορισµό των 
µελών του, όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής:  

  
1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

3. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

4. ΒΡΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

5. ∆ΟΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

6. ΖΙΑΚΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

7. ΚΕΡΟΜΥΤΗ ΑΓΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

8. ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

9. ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

10. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

11. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

12. ΛΕΟΥΣΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΕ 

13. ΜΠΑΚΑΝΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ 

14. ΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 

15. ΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

16. ΠΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

17. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ 

18. ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ 

19. ΡΙΖΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

20. ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

21. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ 

22. ΣΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

23. ΤΖΑΝΙ∆Η ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΗΛΕΚΤ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

24. ΤΣΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

25. ΤΣΩΛΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

26. ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων), θα ασκεί καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, 
που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
2ης τάξης του ΜΕΕΠ  σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008.  
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Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές 
∆ιεξαγωγής των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, µετά από δηµόσια 
κλήρωση που θα διενεργεί η αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-
2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
.....................................................................................................................................………... 
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών 
και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του 
Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών 
των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11001/808/06-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11110/529/06-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Μετά την ισχύ του Ν.4024/201 (Φ.Ε.Κ. 226/α’/27-10-
2011) και την κοινοποίηση του αρ. πρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του 
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την 
εφαρµογή του άρθρου 26 του παραπάνω Νόµου, που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισµό µελών τους µε κλήρωση, η Υπηρεσία µας, ως αρµόδια 
οργανική µονάδα, προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των τριών (3) τακτικών και αντιστοίχων 
αναπληρωµατικών µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συµµετοχή 
τους, µαζί µε το µέλος − εκπρόσωπο της αρµόδιας εποπτεύουσας δηµόσιας αρχής 
(Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας) και το µέλος − εκπρόσωπο του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, µε τα αναπληρωµατικά τους µέλη, όπως προέκυψαν µετά από 
υπόδειξη των ανωτέρω φορέων, στην Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών (Τροφίµων-Καυσίµων, Γραφικής Ύλης, Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
γραφείου, αυτοκινήτων και λοιπών µηχανηµάτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού 
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µηχανογραφικού εξοπλισµού, συνεργείου καθαριότητας και λοιπών προµηθειών ή παροχής 
υπηρεσιών, που θα προκύψουν στην πορεία) και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2012. …… Η 
υπηρεσία µας, προκειµένου να προβεί στη συγκρότηση της προβλεπόµενης, στο άρθρο 38 του 
Π.∆. 118/07, Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του παραπάνω και 
προσφυγών του Ν. 3886/2010, για τη δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων, προέβη στη διαδικασία κλήρωσης των πέντε (5) τακτικών και αντιστοίχων 
αναπληρωµατικών µελών, από υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συµµετοχή 
τους στην παραπάνω Επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας 
Ηπείρου, για το έτος 2012.» Η Υπηρεσία υποβάλλει τα Πρακτικά κλήρωσης των µελών 
(τακτικών και αναπληρωµατικών) και εισηγείται τη συγκρότηση των ως άνω Επιτροπών και τον 
ορισµό των µελών τους, από τους κληρωθέντες υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων, καθώς και 
από τους εκπροσώπους της αρµόδιας εποπτεύουσας δηµόσιας αρχής (Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας) κα του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, όπως ορίσθηκαν µε 
τα σχετικά αριθµ. πρωτ. 51815/13874/24-11-11 και 11988/25-11-11 έγγραφά τους, που 
επισυνάπτονται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/130/13-02-2012) 

Α. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών & παραλαβής Προµηθειών και διαδικασιών 
∆ιαπραγµάτευσης  

Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, Επιτροπή ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών (Τροφίµων-Καυσίµων, Γραφικής Ύλης, 
Επίπλων και λοιπού εξοπλισµού γραφείου, αυτοκινήτων και λοιπών µηχανηµάτων, Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και λοιπού µηχανογραφικού εξοπλισµού, συνεργείου καθαριότητας και λοιπών 
προµηθειών ή παροχής υπηρεσιών, που θα προκύψουν στην πορεία) και των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2012, και ορίζει τα µέλη 
αυτής µε τους αναπληρωτές τους: Α) υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου κλήρωση, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011 και αναφέρονται στο από 06-02-2012 Πρακτικό που 
συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο 
µέρος αυτής και Β) εκπροσώπους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και 
του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, όπως ορίσθηκαν µε τα σχετικά αριθµ. πρωτ. 51815/13874/24-11-11 
και 11988/25-11-11 έγγραφά τους, ως εξής: 

1. Σιώζου Ελένη, προϊσταµένη του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆/νσης ∆ιοίκησης, ως πρόεδρο, 
αναπληρούµενη από την Τσιούρη Βασιλική, υπάλληλο του Τµήµατος Μισθοδοσίας, της 
∆/νσης Οικονοµικού. 

2. Παπαρούνα Ζωίτσα, προϊσταµένη του Τµήµατος Τεκµηρίωσης της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, αναπληρούµενη από τον Νάκα Αθανάσιο, 
υπάλληλο του Τµήµατος Συγκοινωνιακών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών έργων, του κλάδου Τ.Ε. 
Μηχανικών 

3. Σακκά Ευάγγελο, προϊστάµενο του Τµήµατος ∆ιαφάνειας της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής, αναπληρούµενο από τον 
Μάντζιο Στέφανο, προϊστάµενο του Τµήµατος Σχεδιασµού και Υποστήριξης Συστηµάτων 
Φορέα της ίδιας ∆/νσης, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής και  

Για τις περιπτώσεις ανοιχτών διαγωνισµών:  

4. Θεοδόση Νικόλαο, υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικού, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά του τη Ντάγιου Λαµπρινή, αν. προϊσταµένη του Τµήµατος 
Προµηθειών της ίδιας υπηρεσίας, ως εκπρόσωποι της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου - 
∆υτικής Μακεδονίας. 

5. Ντάφλο Ευάγγελο, µε αναπληρώτριά του την Κεφάλα Ελπίδα, ως εκπρόσωπο του 
Επιµελητηρίου Ιωαννίνων. 
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Έργο της ως άνω Επιτροπής θα είναι η διεξαγωγή των διαγωνισµών, η αξιολόγηση των 
προσφορών, η αντιµετώπιση κάθε θέµατος, που θα προκύψει, κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, 
η παραλαβή των υλικών ή υπηρεσιών, καθώς και η γνωµοδότηση, για την παροχή 
εξουσιοδότησης, µε απόφαση του Περιφερειάρχη, στους ενδιαφερόµενους φορείς (ιδρύµατα των 
Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου), για την ανάδειξη, από τους ίδιους, 
προµηθευτών – χορηγητών τροφίµων-πετρελαιοειδών και λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια διαγωνισµού προµήθειας ή παροχής υπηρεσιών (είτε η 
προµήθεια αυτή αναφέρεται ρητά ανωτέρω ή όχι) είναι απαραίτητη η συγκρότηση Επιτροπής µε 
διαφορετική σύνθεση, µε σχετική απόφαση της Ο.Ε., δύναται να συµπληρώνεται  ή να 
τροποποιείται η σύνθεση της επιτροπής, τηρουµένων των προβλεπόµενων από το άρθρο 26 του 
Ν. 4024/2011 διατάξεων. 

Β. Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων 

Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010, για τη δικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων έτους 2012, και 
ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Ιωαννίνων, όπως 
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011 και αναφέρονται στο από 06-02-2012 
Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής ως εξής:  

1. Γαρδίκο ∆ηµήτριο, Γενικό ∆ιευθυντή Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, του κλάδου 
Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Αλεξίου Θωµά, 
προϊστάµενο του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. 
Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, 

2. Βαγενά Ευάγγελο, Γενικό ∆ιευθυντή Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά του τη Βαρτζιώτη Βασιλική, προϊσταµένη του Τµήµατος 
Συλλογικών Οργάνων της ∆/νσης ∆ιοίκησης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 

3. Μπρίκο Αθανάσιο, Γενικός ∆ιευθυντής Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, µε αναπληρωτή του τον Κατσικούδη 
Αναστάσιο, προϊστάµενο του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης, 
Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού, 

4. Γκατζέ ∆ηµήτριο, προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ιοίκησης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού, µε 
αναπληρώτριά του τη Νούτσου Κλεοπάτρα, προϊσταµένη του Τµήµατος ∆ιοικητικών 
∆ιαδικασιών της ∆/νσης Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, του κλάδου Π.Ε. 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού και 

5. Κατηρτζίδη Ανθούλα, προϊσταµένη του Τµήµατος Συντονισµού της ∆/νσης Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε αναπληρώτριά της την 
Γεωργοπούλου Ευγενία, προϊσταµένη του Τµήµατος Εποικισµού και Αναδασµού της ∆/νσης 
Πολιτικής Γης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. 

....................................................................................................................................................  
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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 06-02-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 
 

 Σήµερα στις 06/02/2012 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 

Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 

Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών τακτικών µελών, για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. 

Ιωαννίνων, έτους 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί 

σε κάθε υπάλληλο, που βάσει της από 15/12/2011 ∆ιαπιστωτικής Πράξης κατάταξης των υπαλλήλων 

της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το 

δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Σιώζου Ελένη, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Μ.Υ.), µε βαθµό Γ΄, 

β. Παπαρούνα Ζωίτσα, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό Β΄ και 

γ. Σακκάς Ευάγγελος, του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄. 

 
 

 Ιωάννινα, 06/02/2012 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 06-02-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 
 

 Σήµερα στις 06/02/2012 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 

Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των τριών αναπληρωµατικών µελών, για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή 

αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. 

Ιωαννίνων, έτους 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος αντιστοιχεί 

σε κάθε υπάλληλο, που βάσει της από 15/12/2011 ∆ιαπιστωτικής Πράξης κατάταξης των υπαλλήλων 

της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 4024/2011, έχει το 

δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Τσιούρη Βασιλική, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄, 

β. Νάκας Αθανάσιος, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄ και 

γ. Μάντζιος Στέφανος, του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής (Μ.Υ.), µε βαθµό ∆΄. 

 
 Ιωάννινα, 06/02/2012 
  
 Η Επιτροπή 
   
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 
   
   
 2. Τσεπέλης Ιωάννης 
   
   
 3. Χάµος Νικόλαος 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 06-02-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Π.∆. 118/07 ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ Ν. 3886/2010, ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 

 Σήµερα στις 06/02/2012 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των πέντε τακτικών µελών, για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή 

Αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και προσφυγών του Ν. 3886/2010, για 

τη δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, έτους 2012, σύµφωνα µε το 

άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο, που βάσει της από 15/12/2011 ∆ιαπιστωτικής Πράξης κατάταξης 

των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 

4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως τακτικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Γαρδίκος ∆ηµήτριος, Γενικός ∆ιευθυντής Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας, του κλάδου 

Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Α΄, 

β. Βαγενάς Ευάγγελος, Γενικός ∆ιευθυντής Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου Π.Ε. 

∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Α’, 

γ. Μπρίκος Αθανάσιος, Γενικός ∆ιευθυντής Γενικής ∆/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας 

και Κτηνιατρικής, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, µε βαθµό Α’, 

δ. Γκατζές ∆ηµήτριος, προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοίκησης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού, µε 

βαθµό Γ’ και 

ε. Κατηρτζίδη Ανθούλα, προϊσταµένη του Τµήµατος Συντονισµού  της ∆/νσης Εξυπηρέτησης 

του Πολίτη, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄. 

 Ιωάννινα, 06/02/2012 
 Η Επιτροπή 
 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 

 2. Τσεπέλης Ιωάννης 

 3. Χάµος Νικόλαος 
 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



             

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα, 06-02-2012 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Π.∆. 118/07 ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ Ν. 3886/2010, ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 

 Σήµερα στις 06/02/2012 παρουσία των : 

1. Μαυριά Αλεξάνδρας, προϊσταµένης του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

2. Τσεπέλη Ιωάννη, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, και 

3. Χάµου Νικόλαου, υπαλλήλου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, 

 διεξήχθη η κλήρωση των πέντε αναπληρωµατικών µελών, για τη συµµετοχή τους στην 

επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και προσφυγών του Ν. 

3886/2010, για τη δικαστική προστασία, κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, έτους 2012, 

σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/11. 

 Η κλήρωση έγινε µε κλήρους, σε καθένα των οποίων αναγράφεται ο αριθµός, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε κάθε υπάλληλο, που βάσει της από 15/12/2011 ∆ιαπιστωτικής Πράξης κατάταξης 

των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου σε µισθολογικά κλιµάκια του Ν. 

4024/2011, έχει το δικαίωµα συµµετοχής στην ανωτέρω επιτροπή. 

 Κληρώθηκαν, ως αναπληρωµατικά, τα παρακάτω µέλη µε την εξής σειρά : 

α. Αλεξίου Θωµάς, προϊστάµενος του Τµήµατος Αλιείας της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών, µε βαθµό Β΄, 

β. Βαρτζιώτη Βασιλική, προϊσταµένη του Τµήµατος Συλλογικών Οργάνων της ∆/νσης 
∆ιοίκησης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄, 

γ. Κατσικούδης Αναστάσιος, προϊστάµενος του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου 
Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού-Λογιστικού, µε 
βαθµό Β’, 

δ. Νούτσου Κλεοπάτρα, προϊσταµένη του Τµήµατος ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών της ∆/νσης 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε 
βαθµό Β’ και 

ε. Γεωργοπούλου Ευγενία, προϊσταµένη του Τµήµατος Εποικισµού και Αναδασµού της ∆/νσης 
Πολιτικής Γης, του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄. 

 Ιωάννινα, 06/02/2012 

 Η Επιτροπή 

 1. Μαυριά Αλεξάνδρα 

 2. Τσεπέλης Ιωάννης 

 3. Χάµος Νικόλαος 
 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 10ο 

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

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
12426/484/08-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12858/609/09-12-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή για τα µηχανήµατα και οχήµατα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο στην 
εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά Πρακτικά Επιθεώρησης της 
αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για 
κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/131/13-02-2012) 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



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

Α/Α ΑΡΙΘ.ΜΗΧ-
ΟΧΗΜ. 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤ/ΚΑ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ Κ.Α.Ε. 

1 5215 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΦΛΑΝΤΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ-ΤΡΟΜΠΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 950,00 861 

2 5164 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

∆ΑΚΤΥΛΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ-
ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΣΠΑΣΤΟΥ-
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΟΣ 2.100,00 861 

3 9101 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ-
ΕΛΑΤΗΡΙΑ 530,00 869 

4 6662 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΡΟΣΤ. 
∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ-ΦΙΛΤΡΑ  390,00 869 

5 9094 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΜΠΟΥΚΑΛΑ Υ∆ΡΑΥΛIKO 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  1.070,00 1329 

6 50296 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΙΜΑΝΤΑΣ ∆ΥΝΑΜΟΥ 180,00 869 

7 5208 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ∆ΥΟ- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ 780,00 869 

8 9072 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
∆ΥΝΑΜΟ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ∆ΥΟ 
ΒΑΛΒΙ∆Α 1.380,00 1329 

9 5186 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΖΑ-ΗΛΕΚΤΡ-ΠΛΕΞΟΥ∆Α 1.250,00 1329 

10 93734 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΟ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ 1.450,00 869 

11 5186 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ-ΑΕΡΟΣ  665,00 1329 

12 5464 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ∆ΙΟΥ-ΑΕΡΟΣ-
ΡΟΥΛΜΑΝ 1.980,00 1329 

13 5036 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΟΥΛΑ-ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ 670,00 869 

14 9072 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΣΑΣΙ 770,00 869 

15 9135 ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ 660,00 869 

16 1E+05 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ-
ΕΛΑΤΗΡΙΑ 620,00 869 

17 5028 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΣΜΑΝ-
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ∆ΙΑΦ. 890,00 869 

18 5029 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 795,00 869 

19 9094 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΥΣΤΕΣ 420,00 869 
   ΣΥΝΟΛΟ 17.550,00   

� 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 αποκατάσταση της βατότητας του δικτύου µετά από χιονοπτώσεις, όπως έγινε 
πρόσφατα µετά από το πρωτοφανές κύµα κακοκαιρίας που έπληξε όλες τις περιοχές της 
Περιφέρειας Ηπείρου. Η οργάνωση του συνεργείου της Υπηρεσίας και η στελέχωσή της 
µε εξειδικευµένους τεχνικούς, θα συντελέσει και στην αποφασιστική µείωση του κόστους 
συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων και οχηµάτων της. Συµπλήρωσε επίσης 
ότι η τοποθέτησή του αυτή εντάσσεται στη συνολική και ολοκληρωµένη πρόταση για το 
σχεδιασµό µέτρων και έργων αντιπληµµυρικής προστασίας Ηπείρου, που έχει καταθέσει 
η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Ηπείρου», κατά τη σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο (αριθµ. 10/33/25-05-2011 απόφαση) και τη δηµιουργία Ειδικού Φορέα 
∆ιαχείρισης Αντιπληµµυρικών Έργων και Προστασίας, που θα έχει τη συνολική ευθύνη 
για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και µέτρων. 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



.................................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 11ο 

Έγκριση προµήθειας συσκευασµένου ασφαλτικού µίγµατος (ψυχρού), για τη 
συντήρηση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 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 Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 12837/493/09-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12890/611/09-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση προµήθειας πέντε χιλιάδων  (5.000) σάκων των 
25 κιλών έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για την κάλυψη σε λακκούβες και τοµές του 
οδοστρώµατος του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου  της Περιφέρειας, έτοιµου για 
χρήση. Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ΕΥΡΩ 
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  
(απόφαση 5/132/13-02-2012) 
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Εγκρίνει την προµήθεια, µε τη διαδικασία της συλλογής κλειστών προσφορών, µε µέριµνα του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Ηπείρου, σε συνεργασία µε 
τη ∆/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, πέντε χιλιάδων (5.000) σάκων των 
25 κιλών έτοιµου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος για την κάλυψη σε λακκούβες και τοµές του 
οδοστρώµατος του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας, προϋπολογισµού 
δαπάνης € 20.000,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9771). 
.................................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 13ο 

Έγκριση συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση του Συλλόγου 
Πολυτέκνων Γονέων Ν. Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 12671/110/09-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12846/608/09-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: Στις 12 Φεβρουαρίου 2012 ο Σύλλογος 
Πολυτέκνων Γονέων Ν. Ιωαννίνων θα πραγµατοποιήσει εκδήλωση πολιτιστικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο της οποίας θα πραγµατοποιηθεί, µεταξύ άλλων δρώµενων, 
αναπαράσταση  επίκαιρων εθίµων από µαθητές της πόλης µας, καθώς και βραβεύσεις 
πρωτευσάντων µαθητών. Απευθύνεται στη µαθητιώσα νεολαία, στην ηπειρωτική 
οικογένεια, καθώς και στο ευρύτερο κοινό του νοµού µας.  Για τη νέα αυτή εκδήλωση, 
που θα υλοποιήσει ο Σύλλογος, ζητά τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, µια και η 
προηγούµενη εκδήλωση, που τους είχε εγκριθεί στις 28/12/11, είχε µαταιωθεί. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης 
ευρείας απήχησης από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία µε τον προαναφερόµενο 
φορέα. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται 
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απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης της περιοχής µας. Επιπλέον εισηγείται την διάθεση πίστωσης 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 2012, 
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. 
12671/110/09-02-2012 εισήγησης του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε 
στις 09-02-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/134/13-02-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στην εκδήλωση πολιτιστικού 
χαρακτήρα, που διοργανώνεται µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Ν. 
Ιωαννίνων, την 12-02-2012 στα Ιωάννινα, η οποία απευθύνεται στη µαθητιώσα νεολαία, 
στην ηπειρωτική οικογένεια, καθώς και στο ευρύτερο  κοινό του νοµού, και στο πλαίσιο 
της οποίας θα πραγµατοποιηθεί, µεταξύ άλλων δρώµενων, αναπαράσταση επίκαιρων 
εθίµων από µαθητές της πόλης µας, καθώς και βραβεύσεις πρωτευσάντων µαθητών 

Με τη συµµετοχή της στην εν λόγω εκδήλωση, η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή των εθίµων µας και, γενικότερα 
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς µέσα από δράσεις οι οποίες έχουν ως παράλληλο 
αποτέλεσµα την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των παιδιών και των νέων µας, αλλά 
και τη στήριξη των δράσεων των πολύτεκνων οικογενειών. Στέκεται, συνεπώς, αρωγός 
στις πρωτοβουλίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος των µη κερδοσκοπικών συλλόγων της 
περιοχής που συµβάλλουν στην ανάταση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της 
περιοχής µας και τη επακόλουθη σύνδεσή τους µε τις ρίζες τους, µε κύριο µέληµα την 
επανασύνδεση των νέων µε την παράδοση. Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε 
σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση 
της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής µας.  

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει την παράθεση δεξίωσης. 

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 τροποποίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών στο ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη 
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. Τις διατάξεις του Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 
94 του Ν. 3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010. 

7. Την αριθµ. 28/814/14-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί ανάθεσης 
νέων και τροποποιηµένων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, µε ΤΑΞΙ - Ι.Χ.- Αστικό 
και Υπεραστικό  ΚΤΕΛ, όπως τροποποιήθηκε µε την όµοια, αριθµ. 2/62/20-01-2012 
απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής. 

8. Την αριθµ. 268/31-12-2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, βάσει της οποίας, οι 
συµβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη µεταφορά των µαθητών, 
παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012. 
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9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 142/02-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10411/511/03-02-2012 
στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
τροποποίησης δροµολογίου µεταφοράς µαθητών στο ∆ήµο Γ. Καραϊσκάκη, λόγω 
παραίτησης του µεταφορέα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/135/13-02-2012) 

Εγκρίνει την τροποποίηση, από 23-01-2012 του δροµολογίου µεταφοράς µαθητών στο ∆ήµο 
Γ. Καραϊσκάκη Άρτας, το οποίο εκτελεί ο µεταφορέας Τριαντάφυλος Μιχαήλ, το οποίο 
διαµορφώνεται όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται, λόγω παραίτησης της Σιώζου Ηλιάδας 
την 20-1-2012, από το δροµολόγιο «Λιαξήρα – Βαρβαρέικα – Μηλιώτη» και µε σκοπό να 
εξυπηρετηθεί ένας µαθητής του Νηπιαγωγείου από την περιοχή «Λιαξήρα», ο οποίος 
εξυπηρετούνταν από το δροµολόγιο της ανωτέρω:  

∆ροµολόγιο: «∆ηµοτικό & Νηπιαγωγείο Άνω Καλεντίνης από Ντοβρα – Ασπρουδέικα – 
Λιαξήρα», µε µεταφορέα τον Τριαντάφυλο Μιχαήλ και µε ηµερήσιο κόστος 57,00 € από 23-
01-2012. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 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 ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 142/02-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10411/511/03-02-2012 
στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση των 
λειτουργικών δαπανών, όπως αναγράφονται στο συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/136/13-02-2012) 

Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, σε βάρος των πιστώσεων των αντίστοιχων Φορέων & ΚΑΕ του 
προϋπολογισµού έτους 2012 της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Άρτας), όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
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....................................................................................................................................................  
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 

ΦΟΡΕΑΣ/ 
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΟΣΟ 
∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

072.0869(01) 

Αµοιβές για 
συντήρηση 
&επισκευή 
λοιπού 
εξοπλισµού 

291,00 
∆απάνη για συντήρηση καυστήρα –λέβητα και 
ανελκυστήρα της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ν. 
Άρτας (Περ.Οδό) 

071.9829(01) 

∆απάνες 
συντήρησης & 
επισκευής µηχ. 
Εξοπλισµού. 

950,00 
∆απάνη για αντικατάσταση ελαστικών του ΚΗΙ 7985 
αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας. 

072.0894(02) 
∆ικαστικά – 
Συµβολαιογραφικά 
έξοδα 

10.000,00 

∆απάνες  για  παραστάσεις ενώπιον ∆ικαστηρίων, 
για µελέτη των εγγράφων δικογραφίας, υποβολή 
έγγραφων προτάσεων, σύνταξη και κατάθεση  
προτάσεων και έξοδα που παρακράτησε ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος Άρτας. 

390.0881(02) 
Επιµόρφωση, 
Εκπαίδευση, 
Μετεκπαίδευση  

631,94 

∆απάνη για αποζηµίωση εκπαιδευτών – 
επιµορφωτών για πραγµατοποίηση εκπαιδευτικού 
σεµιναρίου σε τεχνικούς υπαλλήλους του Τµ. ΚΤΕΟ 
και της ∆/νσης Μεταφορών της Π.Ε. Άρτας για το 
έτος 2011. 

072.0841(01) 
∆ηµοσιεύσεις  
Γενικά  

2.445,00 
∆απάνη για δηµοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισµών  
της Π.Ε. Άρτας στον ηµερήσιο τύπο. 

ΣΥΝΟΛΟ 14.317,94  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 µετακίνησης των: Ευαγγελίας Λάνταβου και Γεράσιµου Παπασπύρου, 
υπαλλήλων του Τµήµατος Επαγγέλµατος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε 
θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» από 23-02-
2012 έως 24-02-2012, 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 Τµήµατος Επαγγέλµατος της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
οικ.266/09-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12840/607/09-02-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης των 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας, Ευαγγελίας Λάνταβου και Γεράσιµου Παπασπύρου, στην 
Αθήνα, από 23-02-2012 έως 24-02-2012, για τη συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό 
Σεµινάριο µε θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ», καθώς και την έγκριση πίστωσης 340,00 € για την εκτός έδρας µετακίνηση. 

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

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/137/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων του Τµήµατος Επαγγέλµατος της ∆/νσης Ανάπτυξης 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Ευαγγελίας Λάνταβου και Γεράσιµου Παπασπύρου, 
στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) 
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ», που διεξάγεται από 23-02-2012 έως 24-02-
2012, καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 340,00 για την κάλυψη των εξόδων 
µετακίνησης εκτός έδρας των ανωτέρω υπαλλήλων (δαπάνες  µετακίνησης, ηµερήσιας 
αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) έτους 2012 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711). 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-
02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
Π.Ε. Άρτας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά της είτε όχι, για το έτος 2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 398/07-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 11820/556/07-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: «Μετά την ισχύ του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και την κοινοποίηση του αρ. πρ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγγράφου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 26 του παραπάνω Νόµου που 
αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµό µελών τους µε 
κλήρωση, σας στέλνουµε κατάσταση Τεχνικών Υπαλλήλων που έχουν τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής στην Επιτροπή διεξαγωγής ∆ιαγωνισµών. Παρακαλούµε λόγω αρµοδιότητας να 
συγκροτήσετε την προβλεπόµενη από το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 (Κωδικοποίηση της 
Νοµοθεσίας κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων) Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών για το έτος 
2012 όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, που δεν υπερβαίνει το ανώτατο 
όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης του ΜΕΕΠ σύµφωνα  µε το 
άρθρο 102 του Ν. 3669/2008. Ως γραµµατέα της Επιτροπής προτείνουµε την υπάλληλο της 
Υπηρεσίας µας Ελένη Μέκιου, Εργοδηγό - Σχεδιάστρια, αναπληρούµενη από την Αποστολία 
∆ιαµάντη, Προσωπικό Η/Υ υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.» Στην εισήγηση επισυνάπτεται και 
κατάσταση των τεχνικών υπαλλήλων της ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Άρτας, που έχουν τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής στην επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών. 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/138/13-02-2012) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα προγράµµατα της είτε όχι, 
προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, για το έτος 2012, σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), από τους 
κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για τη συµµετοχή τους στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία 
κλήρωσης για τον ορισµό των µελών του, όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής: 

  

α/α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος 

1. Νταλάκος Σοφοκλής ΠΕ Μηχανικών 

2. Πανής Στέφανος ΠΕ Μηχανικών 

3. Πούλος Μιχάλης ΠΕ Μηχανικών 

4. Ζαρκάδα Ιωάννα ΠΕ Μηχανικών 

5. Παππά Αλεξία ΠΕ Μηχανικών 

6. Κούκος Ευάγγελος ΠΕ Μηχανικών 

7. Καριώρης  ∆ηµήτριος ΠΕ Μηχανικών 

8. Παπαβασιλείου Χρήστος ΠΕ Μηχανικών 

9. Βασιλειάδη Μαρία ΠΕ Μηχανικών 

10. Βέλιου Αλεξάνδρα ΤΕ Μηχανικών 

11. Τσιρώνης Ιωάννης ΤΕ Μηχανικών 

12. Σερβετάς Νικόλαος ΤΕ Μηχανικών 

13. Αγγέλης Χρήστος ∆Ε Τεχνικών 

14. Γιαννακούλης Απόστολος ∆Ε Τεχνικών 

15. Παπαδηµητρίου Ηλίας ∆Ε Τεχνικών 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 
του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), θα ασκεί 
καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, που δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 2ης τάξης του ΜΕΕΠ  σύµφωνα 
µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008. 
 
Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές ∆ιεξαγωγής 
των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους υπαλλήλους της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, µετά από δηµόσια κλήρωση που θα διενεργεί η αρµόδια ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της ∆ιοίκησης», του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και της αριθµ. πρωτ. 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
...................................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων 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 ∆ιοικ/κου – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θρσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
12932/423/09-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13197/619/10-02-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπανών που 
αφορούν στα έξοδα διοργάνωσης από την Π.Ε. Θεσπρωτίας των Πολιτιστικών 
εκδηλώσεων όπως αναφέρονται στην εισήγηση, στα πλαίσια ανάπτυξης και προβολής 
της περιοχής. Συνηµµένα υποβάλλεται το αριθµ. πρωτ. 185/09-02-2012 σχετικό έγγραφο 
του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο οποίο αναφέρονται 
αναλυτικά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και σηµειώνεται ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) φορέας 
071 ΚΑΕ 9779010. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/139/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη διοργάνωση από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, των κάτωθι πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ευρείας απήχησης, στα πλαίσια της πολιτιστικής ανάπτυξης και προβολής της 
περιοχής, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα έξοδα διοργάνωσης αυτών, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) φορέας 071 ΚΑΕ 9779010 ως 
εξής: 

1. Γιορτή καρναβαλιού στον ∆ήµο Ηγουµενίτσας µε πολλές εκδηλώσεις για µικρούς και 
µεγάλους αναβιώνοντας ήθη και έθιµα από την παράδοση. Το κόστος υπολογίζεται σε 
7.626,00 € µε ΦΠΑ και αφορά µουσική και ηχητική κάλυψη, θεατρικά αποκριάτικα 
δρώµενα µε παλιά ήθη και έθιµα της περιοχής. 

2. Γιορτή καρναβαλιού στον ∆ήµο Σουλίου µε πλούσιο θέαµα δίνοντας έντονες πινελιές 
παραδοσιακού χρώµατος, το κόστος υπολογίζεται σε 2.460,00 € µε ΦΠΑ και αφορά 
ηχητική κάλυψη, έντυπα και διαφήµιση.   

.....................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Τσέτσου Ελευθερίου για τις ανάγκες  
στέγασης της αποθήκης της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 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 αριθµ. 27/803/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η «Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά τέσσερις (4) µήνες, ήτοι από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2011 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011, του ακινήτου (ισόγεια αποθήκη µε 
εµβαδόν 120 τ.µ.) ιδιοκτησίας Ελευθέριου Τσέτσου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού 
Κύπρου αρ. 145 στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης αποθήκης της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε µηνιαίο µίσθωµα 224,00 €». 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
10114/258/01-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  10422/514/03-02-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης µίσθωσης  
ποσού 224,00€ για τον µήνα Ιανουάριο 2012,ακινήτου ιδιοκτησίας του ΤΣΕΤΣΟΥ 
Ελευθερίου, επί της οδού Κύπρου 145 - Ηγουµενίτσα για τις ανάγκες στέγασης της 
αποθήκης της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. Βάσει της αριθµ 27/803/04-10-2011 
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απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, η σύµβαση του ανωτέρω µισθίου είχε λήξει την 
31-12-2011. Λόγω της χρησιµοποίησης του ανωτέρω οικήµατος τον µήνα Ιανουάριο, 
καθότι δεν είχε βρεθεί κατάλληλος χώρος για την µεταφορά του υπάρχοντος αρχείου, η 
ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας (φορέας 072 και ΚΑΕ 0813) 

8. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/140/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 224,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 0813 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
για την µίσθωση για τον µήνα Ιανουάριο 2012 του ακινήτου ιδιοκτησίας Ελευθέριου Τσέτσου, 
επί της οδού Κύπρου αρ. 145 στην Ηγουµενίτσα, για τις ανάγκες στέγασης της αποθήκης της 
∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, δεδοµένου ότι η σύµβαση µίσθωσης 
έληξε την 31-12-2011, το ακίνητο όµως χρησιµοποιήθηκε και το µήνα Ιανουάριο 2012 επειδή 
δεν είχε βρεθεί κατάλληλος χώρος για την µεταφορά του υπάρχοντος αρχείου. 
......................................................................................................................................................  
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: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκαν πάνω στο θέµα (υποβλήθηκαν µε τα αριθµ. πρωτ. 
12324/385/08-02-2012 και 9959/235/01-02-2012 έγγραφα, συνηµµένα, µε τα αριθµ. πρωτ. 
12358/578/08-02-2012 και 10011/507/01-02-2012 αντίστοιχα, στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε τις οποίες εισηγείται την έγκριση λειτουργικών δαπανών για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, όπως αναφέρεται στην 
εισήγηση.  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/141/13-02-2012) 

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

1. ∆απάνη ποσού 500,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά την επέκταση του εξωτερικού δικτύου 
τροφοδοσίας πετρελαίου θέρµανσης, για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 0869).   

2. ∆απάνη ποσού 231,00 € µε ΦΠΑ για φωτοτυπίες σχεδίων µελέτης του έργου 
«Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων Φιλιατών» για  τις 
ανάγκες της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 ΚΑΕ 1111). 

3. ∆απάνη  ποσού 400,00 € µε ΦΠΑ, που αφορά την συντήρηση και αναγόµωση είκοσι (20) 
πυροσβεστήρων στα κτίρια του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας του ΚΤΕΟ, του Α.Κ. 
Παραµυθιάς και του Α.Κ. Φιλιατών (φορέας 072 ΚΑΕ 0869) 

4. ∆απάνη ποσού (50 €), για την προµήθεια στεφάνου για κηδεία γονέα Περιφερειακού 
Συµβούλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας (φορέας 072 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 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 ποσού € 2.000,00 για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα του Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την κάλυψη δαπανώ 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
11486/326/06-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  11566/554/07-02-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης για την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής προκειµένου να καλυφθούν µικροδαπάνες 
της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/142/13-02-2012) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 2.000,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 1699 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα 
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Θεσπρωτίας), για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 
Παναγιώτη Ζώη, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας, µε ηµεροµηνία απόδοσης την 15-03-2012, προκειµένου να 
καλυφθούν µικροδαπάνες για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας. 
......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 δαπάνης που αφορά σε επιστροφή χρηµατικού ποσού για την εκ 
παραδροµής καταβολή παραβόλου για µεταβίβαση δικύκλου η οποία δεν 
ολοκληρώθηκε, στην 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 Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ 
12362/388/06-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  12330/573/08-02-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση δαπάνης που 
αφορά σε επιστροφή χρηµατικού ποσού για την εκ παραδροµής καταβολή παραβόλου για 
µεταβίβαση δικύκλου η οποία δεν ολοκληρώθηκε, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος  

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/143/13-02-2012) 

Εγκρίνει δαπάνη ποσού € 54,00 σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072 ΚΑΕ 3199 του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 
για την επιστροφή χρηµατικού ποσού στον ∆ήµα Πέτρο του Ιωάννη, ο οποίος κατέβαλε εκ 
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παραδροµής το ανωτέρω ποσό στην Εµπορική Τράπεζα, για τη µεταβίβαση δικύκλου η οποία 
δεν ολοκληρώθηκε. 
......................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 δαπάνης, που αφορά στην καταβολή αποζηµίωσης  στην Τεχνική Εταιρεία 
«Λιάνος Κ. Αναστάσιος & Σια», σύµφωνα µε το αριθµ. 5/22-12-2011 Πρακτικό της 
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 Ν.1943/91 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας. 

 

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 της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε 
το µε αρ. πρωτ. 12361/387/06-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12327/572/08-
02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
δαπάνης ποσού 100,00 €, που αφορά την καταβολή αποζηµίωσης στην Τεχνική Εταιρεία 
Λιάνος Κ. Αναστάσιος & Σια σύµφωνα µε την αριθµ. 5/22-12-2011 συνεδρίαση της 
Ειδικής Επιτροπής (άρθρου 5 Ν.1943/91) της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτ. Μακεδονίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0899 της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας. Στην εισήγηση επισυνάπτεται αντίγραφο του αριθµ. 5/22-12-2011 
Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 Ν.1943/91, σύµφωνα µε το οποίο η 
επιτροπή κάνει οµόφωνα δεκτή την από 11-10-2011 αίτηση της εταιρείας «Λιάνος Κ. 
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Αναστάσιος & Σια», µε την οποία επικαλείται την µη τήρηση προθεσµιών για τη 
διεκπεραίωση υπόθεσής της από τη ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Θεσπρωτίας και επιβάλλει αποζηµίωση 
100 € σε βάρος της µη απαντήσασας υπηρεσίας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/144/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 100,00 σε βάρος των πιστώσεων του φορέα 072 και Κ.Α.Ε. 0899 
του προϋπολογισµού έτους 2012 της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στην καταβολή 
αποζηµίωσης στην Τεχνική Εταιρεία «Λιάνος Κ. Αναστάσιος & Σια», σύµφωνα µε το αριθµ. 
5/22-12-2011 Πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 Ν.1943/91 της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή κάνει οµόφωνα 
δεκτή την από 11-10-2011 αίτηση της ανωτέρω εταιρείας και επιβάλλει αποζηµίωση 100 € σε 
βάρος της µη απαντήσασας υπηρεσίας ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

    8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 µετακίνησης του Γεωργίου Μαργώνη, υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα που 
διοργανώνει το Ε.Κ.∆.∆. στην Αθήνα, από 20-02-2012 έως 24-02-2012 µε τίτλο «Η 
καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς – Ελεγκτικοί µηχανισµοί» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών. 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε 
µε το αριθµ. Πρωτ 182/08-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  12349/575/08-02-
2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση 
µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης Γεωργίου Μαργώνη  για τη συµµετοχή 
του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα που διοργανώνει το Ε.Κ.∆.∆, στην Αθήνα, από 20-02-
2012 έως 24-02-2012 µε τίτλο «Η καταπολέµηση των φαινοµένων διαφθοράς – Ελεγκτικοί 
µηχανισµοί» και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/145/13-02-2012) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση του υπαλλήλου της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, 
Γεωργίου Μαργώνη, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή του στο επιµορφωτικό πρόγραµµα που 
διοργανώνει το Ε.Κ.∆.∆., από 20-02-2012 έως 24-02-2012, µε τίτλο «Η καταπολέµηση των 
φαινοµένων διαφθοράς – Ελεγκτικοί µηχανισµοί» καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 
189,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, 
ΚΑΕ 0711 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας).  
......................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την 
εκτέλεση του Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2012 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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 1875/43/06-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
12829/604/09-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, 
προκειµένου να εξασφαλισθεί η οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος προµηθειών, έτους 
2012, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, τη συγκρότηση των προβλεποµένων 
συλλογικών οργάνων για θέµατα προµηθειών, από τους κληρωθέντες υπαλλήλους της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει του Νο1/03-02-2012 Πρακτικού κλήρωσης, το οποίο 
επισυνάπτεται στην εισήγηση. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/146/13-02-2012) 

Α. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών και διαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης 

Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, Επιτροπή ∆ιεξαγωγής των 
∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, 
υπηρεσιών και εργασιών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας, για το έτος 2012, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους: Α) 
υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια 
∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από Νο1/03-02-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το 
οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος 
αυτής και Β) εκπροσώπους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας και 
του Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας, όπως ορίσθηκαν µε τα σχετικά έγγραφά τους, ως εξής:  

1. ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ Γεωλόγων, µε Β’ βαθµό, Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης, 
ως πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον ΒΑΖΑΚΑ ΦΩΤΙΟ, ΠΕ Κτηνιάτρων, µε Β’ βαθµό, 
Προϊστάµενος της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

2.  ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΠΕ Γεωπόνων µε Β’ βαθµό, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε αναπληρώτρια την ΚΥΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ, Τ.Ε  βιολογικής 
Γεωργίας, µε ΣΤ’ βαθµό, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕ Γεωπόνων µε Β’ βαθµό, υπάλληλος της ∆/νσης Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε αναπληρωτή τον ΒΕΝΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ,  ΠΕ Γεωπόνων µε ∆’ 
βαθµό, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

Και για τις περιπτώσεις ανοιχτών διαγωνισµών:  

4. ΚΑΛΛΙΑΝΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΕ ∆/κού - Οικονοµικού µε Ε’ βαθµό, µε αναπληρώτρια 
την ΜΑΚΡΗ ΟΛΓΑ, ΠΕ ∆/κού - Οικονοµικού µε Ε’ βαθµό, υπάλληλοι της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, ως εκπρόσωποι αυτής και  

5. ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  µε αναπληρωτή τον ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ως εκπρόσωποι του 
Επιµελητηρίου Θεσπρωτίας. 

Β. Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών υπηρεσιών και εργασιών 

Συγκροτεί την Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2012, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους 
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της Π.Ε. Θεσπρωτίας όπως προέκυψαν από τη 
διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας 
κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο από Νο1/03-02-
2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

1. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΠΕ Κτηνιάτρων, µε Β’ βαθµό, Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος, µε 
αναπληρωτή του τον ΤΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΠΕ ∆/κού, µε Β’ βαθµό, Προϊστάµενο της 
∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας 

2. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ, ΠΕ Περιβάλλοντος Περιβαλλοντολόγων, µε ∆’ βαθµό, 
υπάλληλο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας, µε αναπληρωτή της τον 
ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,  ΠΕ Γεωπόνων µε Β’ βαθµό, Προϊστάµενο του Τµήµατος  
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 
και  
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3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τ.Ε Ηλεκτρονικών µε Ε’ βαθµό, υπάλληλος του Τµήµατος 
Πληροφορικής, µε αναπληρώτριά του την ΤΟΥΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 
– Ζωικής Παραγωγής µε ∆’ βαθµό, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής. 

Γ. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

Συγκροτεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 38 του Π.∆. 118/07, Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010, για τη 
δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας έτους 2012, και ορίζει τα µέλη αυτής µε τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της 
Π.Ε. Θεσπρωτίας, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και αναφέρονται στο Νο1/03-02-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως 
εξής: 

1. ΜΠΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΕ ∆/κού, µε Β’ βαθµό, Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ια Βίου 
Μάθησης – Παιδείας και Απασχόλησης, ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή του τον ΠΑΠΠΑ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, Π.Ε Γεωπόνων µε Β’  βαθµό, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής 

2. ΚΟΚΟΡΗ ΑΡΕΤΗ ΜΕΛΙΝΑ, ΠΕ Νηπιαγωγών µε Β’ βαθµό, υπάλληλος στο Γραφείο 
Αντιπεριφερειάρχη, µε αναπληρώτρια την ΝΤΕΜΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α, Τ.Ε ∆/κού – Λογιστικού  
µε Β΄ Βαθµό, υπάλληλο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και  

3. ΒΡΥΣΕΛΛΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, ΠΕ ∆/κού, µε Β’ βαθµό, Προϊσταµένη  του  Τµήµατος Εµπορίου 
και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης, µε αναπληρωτή τον ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΗΛΙΑ, Π.Ε ∆/κού µε 
Β΄ Βαθµό Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικ/κού – Οικ/κού 

 
Οι ως άνω Επιτροπές ορίζεται για το χρονικό διάστηµα του έτους 2012. Σε περιπτώσεις που 
λόγω της φύσεως των διαγωνισµών, απαιτείται η συµµετοχή υπαλλήλων διαφορετικών 
ειδικοτήτων, µε σχετική απόφαση της Ο.Ε., δύναται να συµπληρώνεται  ή να τροποποιείται η 
σύνθεση των επιτροπών, τηρουµένων των προβλεπόµενων από το άρθρο 26 του Ν. 
4024/2011 διατάξεων.   
....................................................................................................................................................  
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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ΠΡΑΚΤΙΚΟ No. 1  

 

Στην Ηγουµενίτσα σήµερα, την 03η Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή 

και ώρα 08:00 π.µ., στο γραφείο του προϊσταµένου της ∆/νσης ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού διενεργήθηκε  δηµόσια κλήρωση για την επιλογή µελών που 

συγκροτούν τα Συλλογικά Όργανα της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων  

διαγωνισµών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, την παραλαβή  

προµηθειών – υπηρεσιών – έργων, την αξιολόγηση ενστάσεων και 

προσφυγών. 

Η ως άνω διαδικασία διεξήχθη από τον Μπέζα Χριστόφορο, προϊστάµενο 

∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού, παρουσία των υπαλλήλων Μώκου 

Παναγιώτας και Στέφου Ευάγγελου της ιδίας ∆/νσης. 

Στην διαδικασία παρευρέθησαν οι υπάλληλοι Χρυσικοπούλου Σπυριδούλα, 

∆ρίζης ∆ηµήτριος και Κοριτσίδης Ανδρέας,  οι οποίοι από την κληρωτίδα στην 

οποία συµµετείχαν όλοι οι υπάλληλοι της ΠΕΘ κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, 

ανέδειξαν  µε κλήρωση τα ονόµατα των  παρακάτω υπαλλήλων και οι οποίοι 

θα στελεχώσουν τις επιτροπές ως εξής: 
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Α) Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και 

εισήγησης για ανάθεση προµηθειών – υπηρεσιών : 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1        ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΒΑΖΑΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2 ΣΟΦΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΥΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

3 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Β)Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών – υπηρεσιών 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1     ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΟΥΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

 

Γ)Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΜΠΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

2 ΚΟΚΟΡΗ ΑΡΕΤΗ ΜΕΛΙΝΑ               ΝΤΕΜΣΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 

3  ΒΡΥΣΕΛΛΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ  

 

Οι διενεργήσαντες την κλήρωση 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΖΑΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΜΩΚΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΦΟΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα 
προγράµµατά της είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του 
Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

5. Τις διατάξεις του 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 του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11661/172/07-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12230/570/08-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία, έχοντας υπόψη: το άρθρο 21 του Ν.3669/08 , σχετικά µε 
την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού έργων συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το 
ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ για το 2012, τις διατάξεις των άρθρων 13 – 
15 του Ν. 2690/1999 µε τις οποίες καθορίζονται οι κανόνες συγκρότησης και λειτουργίας 
των  συλλογικών οργάνων, το άρθ. 176 του Ν. 3852/1010 και την αναγκαιότητα να 
εξασφαλισθεί η οµαλή εκτέλεση του προγράµµατος διαγωνισµών ∆ηµοσίων έργων 
συνολικού προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ για το 
2012, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, η Υπηρεσία εισηγείται να θεωρηθούν ως 
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εν δυνάµει µέλη της επιτροπής οι αναφερόµενοι στην εισήγηση υπάλληλοι της ∆/νσης 
Τεχν. Έργων. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/147/13-02-2012) 

Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα 
προγράµµατα της είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, 
για το έτος 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), από τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης για τον 
ορισµό των µελών του, όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Αλεξίου Παύλος Πολ. Μηχ/κός  

2. Αντωνάδος Λάζαρος Ηλ/γος  Μηχ/γος Μηχ/κός.   

3. ∆ήµα  Άννα  Πολ. Μηχ/κός  

4. Ντάρα Μαρία  Πολ. Μηχ/κός 

5. Σακκάς Ιωάννης  Πολ. Μηχ/κός 

6. Αθανασίου Σοφία Πολ. Μηχ/κός   Τ.Ε.  

7. Σοφίας Ελευθέριος Εργ/γός 

8. Φερεντίνος Λάµπρος  Εργ/γός 

9. Χρήστου Σπύρος  Εργ/γός 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων), θα ασκεί καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, 
που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
2ης τάξης του ΜΕΕΠ  σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008.  
 
Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές 
∆ιεξαγωγής των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, µετά από δηµόσια κλήρωση 
που θα διενεργεί η αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, βάσει των 
διατάξεων του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011) και της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-
2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
.....................................................................................................................................………... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, µε τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες – επισκευές στους φωταγωγούς του 
κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», 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. 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 9069/130/30-01-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9425/422/31-01-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται η τεχνική µελέτη και τα τεύχη 
δηµοπράτησης του έργου του θέµατος και εισηγείται την κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο ∆ιακήρυξης. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/148/13-02-2012) 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσπρωτίας µε τίτλο «Κατεπείγουσες εργασίες – επισκευές στους φωταγωγούς του 
κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας», προϋπολογισµού € 15.000,00 µε ΦΠΑ, 
που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Θεσπρωτίας, µε τους 
όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας 
Θεσπρωτίας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 9069/130/30-01-2012 
εισήγηση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 
9067/129/30-01-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσπρωτίας. 

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

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

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, είτε αυτά συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατά 
της είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π.   

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 του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 9126/30-01-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 9419/421/31-01-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε 
την οποία διαβιβάζεται κατάσταση υπαλλήλων της υπηρεσίας, προκειµένου να 
συγκροτηθούν οι  Επιτροπές διενέργειας διαγωνισµών έργων προϋπολογισµού µέχρι το 
ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. για το έτος 2012. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/149/13-02-2012) 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



Α. Συγκροτεί την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού όλων των έργων αρµοδιότητας της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, είτε αυτά περιλαµβάνονται στα 
προγράµµατα της είτε όχι, προϋπολογισµού µέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, 
για το έτος 2012, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της 
νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων), από τους κάτωθι υπαλλήλους της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, οι οποίοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
συµµετοχή τους στο εν λόγω συλλογικό όργανο, καθώς και στη διαδικασία κλήρωσης για τον 
ορισµό των µελών του, όπως αναφέρεται κατωτέρω, ως εξής: 

1. Κατσιµπόκης Κωνσταντίνος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  
2. Λογοθέτης Γεώργιος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
3. Μπούρας Χαράλαµπος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
4. Ιωάννου Νικόλαος Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
5. Ουρανία Κονταράτου Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
6. Σοφία Παπαγεωργίου Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός 
7. Σοφία Γιουµατζίδου Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός  
8. Ευάγγελος Γάκης Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός  
9. Γλυκερία Βαγγελάκη Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός 

10. Χαρίλαος Γεωργίου Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός 
11. Αθηνά Λάζαρη Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός  
12. Ερωτόκριτος ∆ράκος Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
13. Ελένη Κατωπόδη ∆Ε  Τεχνικός Εργοδηγός ∆οµικών Έργων 
14. Αθανάσιος Λέκκος ΤΕ Εργοδηγός 
15. Θεοδοσία Κλεισούρα ΤΕ Εργοδηγός  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, οι αρµοδιότητες της οποίας καθορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων 
Έργων), θα ασκεί καθήκοντα, όταν πρόκειται για δηµοπρασίες έργων µε προϋπολογισµό, 
που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, για το οποίο γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
2ης τάξης του ΜΕΕΠ  σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 3669/2008. 
 
Β. Τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά), που θα µετέχουν κάθε φορά, στις Επιτροπές 
∆ιεξαγωγής των δηµοπρασιών, θα προκύπτουν από τους ανωτέρω αναφερόµενους 
υπαλλήλους της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, µετά από δηµόσια κλήρωση 
που θα διενεργεί η αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης», του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011) και της αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-
11-2011) απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 
....................................................................................................................................………... 
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Κατάρτιση των όρων της προκήρυξης διαγωνισµού ανοιχτής διαδικασίας και έγκριση 
των συµβατικών τευχών για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, µε 
εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05.       

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 11027/448/06-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11586/555/07-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Στο Πρόγραµµα της Περιφέρειας 
Ηπείρου έτους 2011 και συγκεκριµένα στο πρόγραµµα ΚΑΠ Π.Ε. Πρέβεζας έχει ενταχθεί 
η µελέτη «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα»,προϋπολογισµού 165.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.). 
Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η οριοθέτηση και διευθέτηση του ποταµού Αχέροντα στην 
περιοχή από τα «Στενά Αχέροντα» µέχρι την γέφυρα Γλυκής και για µήκος 2 χιλιοµέτρων. 
Επειδή η περιοχή έχει τουριστική ανάπτυξη και επειδή παράλληλα πρέπει να διαφυλαχθεί 
το περιβάλλον η οριοθέτηση του ποταµού Αχέροντα είναι ένα σηµαντικό βήµα στην 
κατεύθυνση αυτή. Επίσης σκοπός της µελέτης είναι µε την οριοθέτηση και την πιθανή 
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διευθέτηση του ποταµού Αχέροντα να αντιµετωπιστούν προβλήµατα πληµµυρών στην 
συγκεκριµένη περιοχή, να περιοριστούν οι αυθαίρετες επεµβάσεις και να προστατευθεί το 
περιβάλλον. Επειδή η περιοχή της µελέτης «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα» εµπίπτει κατά 
το ήµισυ περίπου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και κατά το ήµισυ στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας παρακαλούµε να εγκρίνετε η διαδικασία σύνταξης των 
τευχών προκήρυξης και των συµβατικών τευχών και η διαδικασία για την ανάθεση της 
ανωτέρω µελέτης να  διεκπεραιωθεί από την ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας ως 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας της ανωτέρω µελέτης. Μετά τα παραπάνω σας διαβιβάζουµε τα 
τεύχη δηµοπράτησης για την µελέτη «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προϋπολογισµού 
165.000,00 ΕΥΡΩ (µε Φ.Π.Α.), (Πρόγραµµα ΚΑΠ 2011 Περιφέρειας Ηπείρου) και 
παρακαλούµε να προβείτε στην κατάρτιση των όρων Προκήρυξης ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού 
Ανοιχτής ∆ιαδικασίας και  την έγκριση των λοιπών συµβατικών τευχών». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/150/13-02-2012) 

Καταρτίζει την προκήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης της µελέτης 
της Π.Ε. Πρέβεζας που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Προγράµµατος Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Οριοθέτηση κοίτης Αχέροντα», προεκτιµώµενης 
αµοιβής € 133.644,47 χωρίς ΦΠΑ, µε εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν. 3316/05 
(κάτω του ορίου της Οδηγίας 2004/18), µε τους όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από την 
αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας και επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. 
πρωτ. 11027/448/06-02-2012 εισήγηση της Υπηρεσίας και εγκρίνει τα λοιπά συµβατικά τεύχη 
(Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων – Τεχνικό Αντικείµενο, Τεύχος 
Προεκτιµώµενης Αµοιβής, Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς, Χάρτης περιοχής µελέτης) τα 
οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας.  

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

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

        2. 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: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το κέντρο περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 31-07-
2012. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 6087/190/02-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10420/513/03-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η από 19/1/2012 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης 
των εργασιών έως 31/07/2012, επειδή η ολοκλήρωση των εργασιών δεν είναι δυνατή, 
λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, µε ισχυρό παγετό 
και έντονες βροχοπτώσεις, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η αποπεράτωση 
ορισµένων εργασιών, όπως επιχρίσµατα και χρωµατισµοί, οι οποίες, αν γινόταν µε αυτές 
τις συνθήκες, θα δηµιουργούσαν κακοτεχνίες και πληθώρα προβληµάτων στα κτίρια. Η 
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Υπηρεσία κρίνει απαραίτητη την αιτούµενη παράταση προθεσµίας, ώστε να 
πραγµατοποιηθούν έντεχνα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οι υπολειπόµενες 
εργασίες, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, 
όπως αυτή  διατυπώθηκε στο Πρακτικό 1ο/27-1-2012 (θέµα 3ο), αντίγραφο του οποίου 
επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/151/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Αντικατάσταση στοιχείων από Αµίαντο στις στέγες των κτιριακών εγκαταστάσεων 
του «ΖΗΡΟΥ», που θα στεγάσει το κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλιππιάδας Ν. 
Πρέβεζας», αναδόχου Ιωάννη Τσιρώνη, µέχρι την 31-07-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. 
Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε στο 
Πρακτικό 1ο/27-1-2012 (θέµα 3ο). 
......................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 31ο 

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της 
Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισµός 1ης Επαρχιακής Οδού», αναδόχου Γ. Μυριούνη Ε∆Ε, 
µέχρι την 21-05-2012.  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 9140/321/31-01-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10652/520/03-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζεται συνηµµένα η από 10/1/2012 αίτηση του 
αναδόχου του έργου του θέµατος, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας περάτωσης 
των εργασιών έως 21/05/2012, για λόγους κακών καιρικών συνθηκών και απογραφής των 
εµπορευµάτων των καταστηµάτων, χωρίς δικαίωµα έγερσης πρόσθετης αποζηµίωσης 
(πλην της νόµιµης αναθεώρησης). Η Υπηρεσία προτείνει να χορηγηθεί η αιτούµενη 
παράταση σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου 
∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της παράτασης, 
όπως αυτή  διατυπώθηκε στο Πρακτικό 1ο/27-1-2012 (θέµα 1ο), αντίγραφο του οποίου 
επισυνάπτεται στην εισήγηση. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/152/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. 
Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισµός 1ης Επαρχιακής Οδού», αναδόχου Γ. Μυριούνη Ε∆Ε, µέχρι την 
21-05-2012, µε δικαίωµα αναθεώρησης, σύµφωνα και µε την οµόφωνη γνωµοδότηση του 
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, υπέρ της έγκρισης της χορήγησης της 
παράτασης, όπως αυτή  διατυπώθηκε στο Πρακτικό 1ο/27-1-2012 (θέµα 1ο). 
......................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-
02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 32ο 

Έγκριση του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση παρόδων των 
επαρχιακών οδών υπ' αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 30.000,00 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 της Β’ 
Τροποποίησης του Προγράµµατος Βελτίωσης, συντήρησης  και αποκατάστασης του οδικού 
δικτύου Ν. Πρέβεζας, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση παρόδων των 
επαρχιακών οδών υπ' αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ. 

7. Την αριθµ. 36/1071/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, 
και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ. 89363/3999/06-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 
9647/362/01-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10647/519/03-02-2012 στον φάκελο 
2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 24-01-2012 Πρακτικό της Επιτροπής 
του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το 
οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές και αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο 
Παπαϊωάννου Απόστολος Ε∆Ε, µε έκπτωση 2% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού, 
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δηλαδή ποσό προσφοράς € 29.400,00 µε ΦΠΑ, το οποίο η Υπηρεσία εκτιµά ότι είναι λογικό 
µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/153/13-02-2012) 

− Την έγκριση του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση παρόδων των επαρχιακών 
οδών υπ' αριθ. 11α και 11 της Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισµού € 30.000,00 µε ΦΠΑ, κατά την 
οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο Παπαϊωάννου 
Απόστολος Ε∆Ε, µε έκπτωση 2% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού και ποσό προσφοράς 
€ 29.400,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Παπαϊωάννου Απόστολο Ε∆Ε, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η προσφορά του µειοδότη (2%) 
είναι συµφέρουσα σε σχέση µε τις ισχύουσες τιµές, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και στη 
σχετική, αριθµ. 36/1071/13-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σηµειώνοντας την 
αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος και 
την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να 
εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης, τονίζοντας επιπλέον ότι – κατά τεκµήριο 
– στις ανοιχτές δηµοπρασίες επιτυγχάνονται µεγαλύτερες εκπτώσεις. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στη σχετική, αριθµ. 36/1071/13-12-2011 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για 
την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει εκτέλεση επειγουσών 
εργασιών, εποµένως πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός. 

..................................................................................................................................................................... 
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
επαναληπτικής ανοιχτής δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων 
Ζηρού», προϋπολογισµού € 175.000,00 µε ΦΠΑ.   

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 16/63/12-09-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
Της Α’ Τροποποίησης του Προγράµµατος Κ.Α.Π. Π.Ε. Πρέβεζας έτους 2011, µε την 
οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών 
εγκαταστάσεων Ζηρού», προϋπολογισµού € 175.000,00 µε ΦΠΑ.  

7. Την αριθµ. 29/871/27-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του 
θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Πρέβεζας, και σύµφωνα µε την µελέτη (Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισµό, Τιµολόγιο 
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Μελέτης και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) η οποία συντάχθηκε, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από την ∆.Τ.Ε./Π.Ε. Πρέβεζας. 

8. Την αριθµ. 37/1118/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία ορίσθηκε η 24η Ιανουαρίου 2012, ως νέα ηµέρα διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/08, µε 
µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, επειδή η δηµοπρασία δεν διεξήχθη 
την καθορισθείσα ηµεροµηνία (13-12-2011), λόγω ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για επίδοση προσφοράς. 

9. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 10306/383/02-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10417/512/03-02-2012 
στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 24-01-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού για την κατασκευή του παραπάνω έργου και 
εισηγείται την κατακύρωση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας και την ανάθεση 
κατασκευής του έργου του θέµατος, στην Κ/Ξ Ν. Κασσαβός – Ι. Σαµαντάς που είναι ο 
απόλυτος µειοδότης και προσέφερε έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00%) και 
προσφερόµενο ποσό 166.250,00 € µε Φ.Π.Α. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/154/13-02-2012) 

− Την έγκριση του από 24-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της 
επαναληπτικής ανοιχτής δηµοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
της Π.Ε. Πρέβεζας, µε τίτλο «Εργασίες ολοκλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού», 
προϋπολογισµού € 175.000,00 µε ΦΠΑ κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 Κ∆Ε, προσωρινός µειοδότης αναδείχθηκε η Κοιν/ξία Ν. Κασσαβός – Ι. Σαµαντάς 
µε έκπτωση πέντε επί τοις εκατό (5,00%) και ποσό προσφοράς € 166.250,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Κοιν/ξία Ν. Κασσαβός – Ι. Σαµαντάς, 
και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (5,00%) είναι συµφέρουσα, ενώ καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε 
εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στη σχετική, αριθµ. 
37/1118/23-12-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το σκεπτικό ότι δεν είναι 
δυνατό η Περιφέρεια Ηπείρου να είναι «έρµαιο» των εργολάβων, οι οποίοι συνεννοούνται 
πριν τις δηµοπρασίες και όταν δεν τα «βρίσκουν» δεν µετέχουν σε αυτές και εισηγήθηκε 
να οργανώσει η Περιφέρεια τις Τεχνικές της Υπηρεσίες και να τις στελεχώσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό και τα κατάλληλα µηχανήµατα, ώστε να είναι σε θέση όχι µόνο να 
εκπονεί τις µελέτες αλλά και εκτελεί τα έργα αρµοδιότητάς της και να τα επιβλέπει. 

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

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 του από 31-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας 
«Αντιπληµµυρικά έργα επί των ποταµών Αχέροντα και Μαυρής» 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. 1/20/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του 
διαγωνισµού του έργου του θέµατος, µε όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν στην αριθµ. πρωτ.  
95647/4206/22-12-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 

7. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας (υποβλήθηκε µε το αριθµ. 
πρωτ. 11857/459/07-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12374/580/08-02-2012 
στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία υποβλήθηκε το από 31-01-2012 
Πρακτικό της Επιτροπής του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την κατασκευή του 
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παραπάνω έργου, σύµφωνα µε το οποίο έγιναν αποδεκτές όλες οι προσφορές και 
αναδείχθηκε προσωρινός µειοδότης ο Στεφάνου Απόστολος, µε έκπτωση 53% στις τιµές 
τιµολογίου και προϋπολογισµού, δηλαδή ποσό προσφοράς € 23.500,00 µε ΦΠΑ, το 
οποίο η Υπηρεσία εκτιµά ότι είναι λογικό µε τις ισχύουσες τιµές και εισηγείται την 
έγκρισή 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 5/155/13-02-2012) 

− Την έγκριση του από 31-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπληµµυρικά 
έργα επί των ποταµών Αχέροντα και Μαυρής» προϋπολογισµού € 50.000,00 µε ΦΠΑ, 
κατά την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε ο 
Στεφάνου Απόστολος, µε έκπτωση 53% στις τιµές τιµολογίου και προϋπολογισµού και 
ποσό προσφοράς € 23.500,00 µε ΦΠΑ και  

− Την ανάθεση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στον Στεφάνου Απόστολο, και την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, επειδή 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου και η 
προσφορά του µειοδότη (53%) είναι συµφέρουσα σε σχέση µε τις ισχύουσες τιµές, ενώ 
καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, όπως και 
στη σχετική, αριθµ. 1/20/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
σηµειώνοντας την αντίθεσή τους στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου του θέµατος και την πάγια θέση τους για την εκτέλεση των έργων µε ανοιχτό 
µειοδοτικό διαγωνισµό, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια στη διαδικασία της ανάθεσης. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, εµµένοντας στο σκεπτικό της 
µειοψηφίας που είχε διατυπώσει και στη σχετική, αριθµ. 1/20/09-01-2012 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, ότι δηλ. δεν δικαιολογείται η διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου του θέµατος, εφόσον η µελέτη δεν προβλέπει 
εκτέλεση επειγουσών εργασιών, εποµένως πρέπει να γίνει ανοιχτός µειοδοτικός 
διαγωνισµός. 

.................................................................................................................................................... 
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 αριθµ. Ι/19-12-2011 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο 
«Προµήθεια πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων του επαρχιακού και 
διαδηµοτικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας».  

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 αριθµ. 34/1016/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια µε τίτλο 
«Προµήθεια πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων του επαρχιακού και διαδηµοτικού 
οδικού δικτύου  Π. Ε. Πρέβεζας» και καταρτίσθηκε η διακήρυξη του διαγωνισµού, µε τους 
όρους και τα Παραρτήµατα αυτής, όπως συντάχθηκαν από το αρµόδιο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Πρέβεζας, και επισυνάφθηκαν 
στην αριθµ. πρωτ. 86823/3291/28-11-2011 εισήγηση της Υπηρεσίας. 
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8. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
11242/279/06-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11451/553/06-02-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζει συνηµµένο, το Πρακτικό της 
επιτροπής διεξαγωγής του εν θέµατι διαγωνισµού, ο οποίος διενεργήθηκε την 19-12-2011, 
σύµφωνα µε την αριθµ. 89423/3411/06-12-2011 διακήρυξη και εισηγείται την έγκρισή του. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/157/13-02-2012) 

Εγκρίνει το αριθµ. Ι/19-12-2011 Πρακτικό (έλεγχος δικαιολογητικών) της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του 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 (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το οποίο, η Επιτροπή προέβη στον 
έλεγχο των γενικών δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων που υπέβαλαν προσφορές, ήτοι 
των: «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΕΒΕΕ», «∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΗΛ. ΜΑΚΗΣ και ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ και στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών αυτών, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι όλοι οι συµµετέχοντες κατέθεσαν τα 
προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και εισηγείται όπως γίνουν αποδεκτές µε 
βάση τα δικαιολογητικά οι προσφορές των ανωτέρω διαγωνιζοµένων. 

Σύµφωνα µε το ως άνω, αριθµ. Ι/19-12-2011 Πρακτικό της Επιτροπής, στον πρόχειρο 
διαγωνισµό για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης επικίνδυνων θέσεων 
του επαρχιακού και διαδηµοτικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», γίνονται αποδεκτές οι 
προσφορές των διαγωνιζοµένων: «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΕΒΕΕ», «∆. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΜΑΚΗΣ και ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ, δεδοµένου 
ότι κατέθεσαν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. 
.................................................................................................................................................... 
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 37ο 

Κατανοµή εσόδων του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών 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 Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Π.Ε. Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
11854/298/08-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12832/605/09-02-2012 στον 
φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: « 1. Σύµφωνα µε το 
αρθ.27 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α), το τέλος αδείας οχήµατος κ’ το τέλος µεταβίβασης 
αυτοκινήτου, που προβλέπονται από το αρθ. 26 κ’ 27 του Ν. 2873/2002, εισπράττονται 
υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρου νόµου εκδόθηκε 
η αρ. 1012568/120β/10-2-2004 ΚΥΑ στην οποία µεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι το 
προϊόν των ειδικών λογαριασµών που συστήνονται από τις Ν.Α. για την είσπραξη των 
ανωτέρων τελών, αποτελεί έσοδό τους, εγγράφεται στον οικείο προϋπολογισµό και 
διατίθεται µε απόφαση της Νοµαρχιακής Επιτροπής κατά προτεραιότητα για την κάλυψη 
αναγκών των ∆/σεων Μεταφορών κ’ Επικοινωνιών. 2.  Από τα τηρούµενα στην υπηρεσία 
µας στοιχεία, εκτιµάται ότι τα εν λόγω έσοδα, µέχρι 31-12-2012,  θα ανέλθουν σε 240.000€ 
περίπου.  Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται: Τα ανωτέρω έσοδα όπως θα διαµορφωθούν 
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µέχρι 31-12-2012,  να κατανεµηθούν για την ενίσχυση των εγκεκριµένων πιστώσεων για 
την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του συνόλου των υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πρέβεζας(συµπεριλαµβανοµένης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών)». 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/158/13-02-2012) 

Εγκρίνει, τα έσοδα από τα τέλη αδείας οχήµατος και το τέλος µεταβίβασης αυτοκινήτου, που 
εισπράττονται υπέρ της Π.Ε. Πρέβεζας, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Ν. 3220/2004 και τα 
άρθρα 26 και 27 του Ν. 2873/2002, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µέχρι την 31-12-2012, να 
κατανεµηθούν για την ενίσχυση των εγκεκριµένων πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών του συνόλου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας 
(συµπεριλαµβανοµένης της ∆/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών). 
.................................................................................................................................................... 
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 διακήρυξης της ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της 
Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», 
προϋπολογισµού € 682.000,00 µε ΦΠΑ. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθ. 2478/30-06-2011 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – 
∆υτικής Μακεδονίας µε την οποία εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης 
του ∆ήµου Τζουµέρκων» µε κωδικό ΟΠΣ 333543 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», συνολικού προϋπολογισµού 682.000,00 € µε 
ΦΠΑ.  

7. Την από 01-07-2011 µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των ∆/νσεων ∆ηµοσίων Έργων και 
∆.Ε.Κ.Ε. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας, προς τη ∆/νση 
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει των µεταβατικών διατάξεων του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
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8. Την εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου που κατατέθηκε 
πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 93006/9654π.ε./10-02-2012 έγγραφο, 
συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13192/618/10-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), 
στην οποία αναφέρεται ότι µε την αρ. 12902/1349/08-02-2012 απόφαση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων Π.Η., εγκρίθηκε η µελέτη του έργου του θέµατος (τεχνική περιγραφή – 
προϋπολογισµός – τιµολόγιο – Ε.Σ.Υ. – Γ.Σ.Υ.- έντυπο προσφοράς), και εισηγείται την 
κατάρτιση των όρων της διακήρυξης δηµοπρασίας, σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο 
∆ιακήρυξης, το οποίο είναι σύµφωνο µε το εγκεκριµένο πρότυπο του ΥΠΕΧΩ∆Ε (αρ. 
απόφ. ∆17α/05/116/ΦΝ 437/30-09-2008 & ∆17α/02/136/ΦΝ437/04-11-2008, εγκύκλιος 
23/2008) προκειµένου ο διαγωνισµός να διεξαχθεί µε µέριµνα της ∆.Τ.Ε./Περιφέρειας 
Ηπείρου, βάσει και του συνηµµένου στην εισήγηση, αρ. πρωτ. 4715/12-12-2011 
έγγραφου της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου µε το οποίο 
διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών δηµοπράτησης του έργου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/159/13-02-2012) 

− Καταρτίζει τη διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου µε 
τίτλο «Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Τζουµέρκων», προϋπολογισµού € 
682.000,00 µε ΦΠΑ, που χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλία – 
Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» µε κωδικό ΟΠΣ 333543, µε τους όρους όπως αυτοί 
συντάχθηκαν από την αρµόδια ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και 
επισυνάπτονται στην ανωτέρω αριθµ. πρωτ. 93006/9654π.ε./10-02-2012 εισήγηση της 
Υπηρεσίας και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 12902/1349/08-
02-2012 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου και βάσει του αρ. 
πρωτ. 4715/12-12-2011 έγγραφου της  Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Ηπείρου µε το οποίο διατυπώνεται η σύµφωνη γνώµη για τα σχέδια των τευχών 
δηµοπράτησης του έργου. 

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

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

        2. 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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

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

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

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

ΘΕΜΑ 39ο 

Έγκριση µετακίνησης των: Αλεξίου Γκιζά και Γκατζιάνη Γεωργίου, υπαλλήλων της 
∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην Αθήνα, για τη 
συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) 
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» από 23-02-2012 έως 24-02-2012, 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 Τµήµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης της ∆/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
αριθµ. πρωτ. 500/08-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13186/616/10-02-2012 
στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης 
των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, Αλεξίου Γκιζά και Γκατζιάνη Γεωργίου, στην Αθήνα, από 
23-02-2012 έως 24-02-2012, για τη συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε 
θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ», 
δεδοµένου ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι έχουν οριστεί ως χειριστές του συγκεκριµένου 
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Ηλεκτρονικού Συστήµατος Πληροφόρησης µε το αριθ. πρωτ. 4407/Φ5.2/09-12-2011 
έγγραφο, καθώς και την έγκριση πίστωσης 339,20 € για την εκτός έδρας µετακίνηση. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/160/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των υπαλλήλων της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων, Αλεξίου Γκιζά, Π.Ε. Μηχ/κων Παραγωγής & ∆ιοίκησης και Γκατζιάνη Γεωργίου, 
ΤΕ Οχηµάτων Μηχ/κων, στην Αθήνα, για τη συµµετοχή τους στο Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε 
θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΙΜΙ) ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ», που 
διοργανώνεται από 23-02-2012 έως 24-02-2012 (µετάβαση την 22-02-2012 και επιστροφή 
την 24-02-2012) καθώς και τη δαπάνη συνολικού ποσού € 339,20 για την κάλυψη των 
εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας των ανωτέρω υπαλλήλων (δαπάνες  µετακίνησης, 
ηµερήσιας αποζηµίωσης κλπ.), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2012 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0711). 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. 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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Έγκριση δαπανών για τον εορτασµό της 21ης Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ηπείρου. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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 της αριθµ. 35130/739/09-
08-2010 (ΦΕΚ Β’1291/11-08-10) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και την 
Εγκύκλιο 6 (αριθµ. πρωτ. 2067/14-01-2011) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από 1-1-2011». 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 13213/116/10-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13244/621/10-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση της συνδιοργάνωσης της 
εκδήλωσης εορτασµού της επετείου για τα ελευθέρια της πόλης των Ιωαννίνων, της 21ης 
Φεβρουαρίου 1912-13, που θα γίνει, βάση του προγράµµατος, από τις 18 ως και 
21/02/2011 και στην οποία θα συµµετάσχουν η Περιφέρεια Ηπείρου και ο ∆ήµος 
Ιωαννιτών. Η εκδήλωση περιλαµβάνει διάφορα δρώµενα στα Τσερίτσανα του ∆ήµου 
∆ωδώνης, στο Μπιζάνι, στο Εµίν Αγά και στην πόλη των Ιωαννίνων, µε καταθέσεις 
στεφάνων, οµιλίες, θεατρική παράσταση, εκθέσεις φωτογραφίας, δεξίωση πριν την 
παρέλαση για 500 προσκεκληµένους. Οι δαπάνες συνολικού ποσού € 3.000,00 
περιλαµβάνουν έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, παράθεση δεξίωσης για 500 
προσκεκληµένους, δηλ. Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας, εκπρόσωπο Κυβέρνησης, Υπουργούς, 
Βουλευτές, επιτελεία τους, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Ηπείρου, ∆ικαστικές Αρχές, 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, αγορά 
αναµνηστικού δώρου για τον Πρόεδρο και τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, αγορά 
στεφάνων και ανθέων, ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, 
εκτύπωση φωτογραφιών κ.λ.π.). Η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές 
εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι συµβάλλουν στην προώθηση της 
πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειάς µας, και επιβάλλεται από τους 
κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία της Περιφέρειας 
Ηπείρου. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/161/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη συνολική δαπάνη ποσού € 3.000,00 πλέον ΦΠΑ σε βάρος των πιστώσεων του 
Φορέα 072 ΚΑΕ 0845 του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των 
εξόδων της συνδιοργάνωσης µε τον ∆ήµο Ιωαννιτών, των εκδηλώσεων εορτασµού της 
επετείου για τα ελευθέρια της πόλης των Ιωαννίνων, της 21ης Φεβρουαρίου 1912-13, που θα 
πραγµατοποιηθούν από τις 18 ως και 21/02/2012 και οι οποίες περιλαµβάνουν διάφορα 
δρώµενα στα Τσερίτσανα του ∆ήµου ∆ωδώνης, στο Μπιζάνι, στο Εµίν Αγά και στην πόλη 
των Ιωαννίνων, µε καταθέσεις στεφάνων, οµιλίες, θεατρική παράσταση, εκθέσεις 
φωτογραφίας και δεξίωση πριν την παρέλαση για 500 προσκεκληµένους, η δε συµµετοχή 
της Περιφέρειας Ηπείρου σε σχετικές εκδηλώσεις κρίνεται απαραίτητη, δεδοµένου ότι 
συµβάλλουν στην προώθηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειάς 
µας, και επιβάλλεται από τους κανόνες εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων που διέπουν τη 
λειτουργία της. 

Οι ανωτέρω συνολική δαπάνη περιλαµβάνει την εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, 
κάλυψη των εξόδων για την έκδοση προσκλήσεων και φακέλων, και την παράθεση 
δεξίωσης για 500 προσκεκληµένους, δηλ. Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας, εκπρόσωπο Κυβέρνησης, 
Υπουργούς, Βουλευτές, επιτελεία τους, εκπροσώπους κοµµάτων, Αρχές Ηπείρου, 
∆ικαστικές Αρχές, φορείς κ.α. (αγορά αναψυκτικών, γλυκών, αναλωσίµων, οικιακών σκευών, 
επισκευή επίπλων γραφείου Περιφερειάρχη, αγορά αναµνηστικού δώρου για τον Πρόεδρο 
και τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, φιλοξενία επισήµων, αγορά στεφάνων και ανθέων, 
ενοικίαση ηχητικής εγκατάστασης, φωτογράφηση εκδηλώσεων, εκτύπωση φωτογραφιών 
κ.λ.π.).  
.................................................................................................................................................... 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις 
δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-
02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο της 15-02-2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο,  σχετικά 
µε την από 05-03-2003 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου Μπιζανίου, κατά του Γ.Γ. Περιφέρειας 
Ηπείρου και του Νοµάρχη Ιωαννίνων για την ακύρωση της αριθµ. 1158/4-2-2002 αποφάσεως 
του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και της αριθµ. 822/26-9-2002 αποφάσεως του Νοµάρχη 
Ιωαννίνων, µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ άδεια εγκατάστασης 
συγκροτήµατος παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και διαλογής αδρανών υλικών. 

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 10-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13280/622/10-02-2012 στον φάκελο 
2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι το θέµα αφορά σε επικαιροποίηση της αριθµ. 
30/516/04-09-2003 απόφασης της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων, µε την οποία είχε ανατεθεί 
στη Γεωργία Τατάγια του Μιχαήλ, δικηγόρο Αθηνών, η δικαστική εκπροσώπηση της Ν.Α. 
Ιωαννίνων ενώπιον του Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, για τη δικάσιµο της 10-03-
2004 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 05-03-2003 αίτηση ακύρωσης του 
∆ήµου Μπιζανίου, κατά του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και του Νοµάρχη Ιωαννίνων για την 
ακύρωση της αριθµ. 1158/4-2-2002 αποφάσεως του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και της αριθµ. 
822/26-9-2002 αποφάσεως του Νοµάρχη Ιωαννίνων, µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ άδεια εγκατάστασης συγκροτήµατος παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και διαλογής 
αδρανών υλικών. Η ως άνω υπόθεση εκδικάζεται στο ΣτΕ µετά από αναβολή και απαιτείται η 
επικαιροποίηση της αριθµ. 30/516/04-09-2003 απόφασης της Ν.Ε./Ν.Α.Ι. εκ µέρους της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Ιωαννίνων. 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 
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βάσει της αριθµ. 30/516/04-09-2003 αποφάσεως της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. Η αµοιβή 
της δικηγόρου για την παράσταση ενώπιον του ΣτΕ, για τη συζήτηση της ανωτέρω υπόθεσης, θα 
ανέλθει στο ποσό των € 2.000,00 (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. 

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 της παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», 
όπως αυτές έχουν εκφρασθεί και σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων σε προηγούµενες συνεδριάσεις 
της Επιτροπής. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/162/13-02-2012) 

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 Ε’ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο της 15-02-
2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο,  σχετικά µε την από 05-03-2003 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου 
Μπιζανίου, κατά του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και του Νοµάρχη Ιωαννίνων για την ακύρωση της αριθµ. 
1158/4-2-2002 αποφάσεως του Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και της αριθµ. 822/26-9-2002 αποφάσεως 
του Νοµάρχη Ιωαννίνων, µε την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ άδεια 
εγκατάστασης συγκροτήµατος παραγωγής ασφαλτοµίγµατος και διαλογής αδρανών υλικών, 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. 30/516/04-09-2003 αποφάσεως της Νοµαρχιακής Επιτροπής 
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. 30/516/04-09-2003 αποφάσεως αποφάσεων της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής 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 της ανωτέρω 
υποθέσεως, 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 € 2.000,00 
(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.  
.................................................................................................................................................... 
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, η 
οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 
στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Έγκριση των Πρακτικών Νο 1/11-01-2012, Νο 2/16-01-2012, Νο 3/17-01-2012 και Νο 4/25-01-
2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 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 και απόφαση επί της από 27-01-2012 ένστασης της εταιρείας µε την 
επωνυµία «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», κατά του Νο 
4/25-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την αριθµ. 12/48/04-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
κατάρτισης του Προγράµµατος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσπρωτίας έτους 2011, µε την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε τίτλο 
«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. 
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7. Την αριθµ. 34/1013/30-11-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η 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%) και καταρτίσθηκαν οι όροι της σχετικής διακήρυξης. 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, ενώ µε την όµοια, αριθµ. 16/68/12-9-2011 απόφαση, εγκρίθηκε η συµµετοχή της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας IPA – 
ADRIATIC 2007 -2013: ADRIMOB. 

8. Την αριθµ. 1/30/09-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 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)». 

9. Την αριθµ. 3/103/30-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 
και των προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997, για τον ανοιχτό διαγωνισµό του 
θέµατος και ορίσθηκαν τα µέλη αυτής. 

10. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
12928/422/10-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13203/620/10-02-2012 στον 
φάκελο 12/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία διαβιβάζονται: Α) τα Πρακτικά Νο 1/11-01-
2012, Νο 2/16-01-2012, Νο 3/17-01-2012 και Νο 4/25-01-2012 της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 
του διαγωνισµού του θέµατος, Β) η από 27-01-2012 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία 
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», κατά του Νο 4/25-01-
2012 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και Γ) το από 08-02-2012 Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών για τον ανοιχτό διαγωνισµό του 
θέµατος. 

11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, εισηγήθηκε, όσον 
αφορά στην ένσταση της εταιρείας «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», να διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης – µαζί µε την εισήγηση 
της Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων – στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας και σε 
συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, να ζητηθεί γνωµοδότηση 
των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή κ.κ. ∆ηµητρίου Στάθη και Σπυρίδωνα Γιώγου, επί των 
θεµάτων που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει 
ολοκληρωµένη άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 5/163/13-02-2012) 

Α. Έγκριση των Νο 1/11-01-2012, Νο 2/16-01-2011 και Νο 3/17-01-2012 Πρακτικών 

− Εγκρίνει το Νο 1/11-01-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής 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, σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή παρέλαβε δύο (2) προσφορές: 1. 
STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ µε αρ. πρωτ. 
2686/60/11-1-2012 και 2.  Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΕ  µε αρ. πρωτ. 2691/61/11-1-2012 και 
όρισε ως ηµεροµηνία συνεδρίασης την 16/1/2012 µε θέµα την αποσφράγιση των προσφορών. 
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− Εγκρίνει το Νο 2/16-01-2011 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των κυρίως φακέλων των κατατιθεµένων 
προσφορών και αφού εξέτασε τους φακέλους των δικαιολογητικών, αποφάσισε ότι πληρούν τους 
όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές οι ως άνω δύο προσφορές των εταιρειών STRATIS 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ και Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  
ΕΠΕ, και όρισε ως ηµεροµηνία συνεδρίασης την 17/1/2012 µε θέµα την αποσφράγιση των 
τεχνικών προσφορών. 

− Εγκρίνει το Νο 3/17-01-2012 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ανωτέρω διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή, αφού προχώρησε στην αποσφράγιση των Τεχνικών 
Προσφορών, εξέτασε τους φακέλους των δικαιολογητικών, αποφάσισε ότι πληρούν τους όρους 
της διακήρυξης, και γίνονται αποδεκτές οι υποβαλλόµενες δύο προσφορές, προέβη στην 
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών και συνέταξε τον κάτωθι πίνακα βαθµολόγησης, και όρισε 
ως ηµεροµηνία συνεδρίασης την 25/1/2012 µε θέµα την αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΙΑ STRATIS 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ
Η 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
STRATIS 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α SMR 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝ
Η 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
SMR 

Α 
Μεθοδολογία και Τεχνικές 
υλοποίησης του έργου 70% 300 70 300 70 
Ανάπτυξη της 
µεθοδολογίας σε όλες τις 
φάσεις υλοποίησης: 

Α1 
Παρουσίαση, ανάλυση και 
ερµηνεία των 
προτεινόµενων µεθόδων και 
τεχνικών, αποτύπωση του 
περιεχοµένου και της δοµής 
του κάθε παραδοτέου 

20% 100 20 100 20 

Αντίληψη και κάλυψη των 
απαιτήσεων: 

Α2 
Επάρκεια και δυνατότητα 
ανταπόκρισης στις 
απαιτήσεις του έργου, 
σαφήνεια της πρότασης σε 
όλα τα στάδια υλοποίησης. 

40% 100 40 100 40 

∆ιαχείριση και Τεχνική 
υποστήριξη: 

Α3 Υπηρεσίες σχεδιασµού, 
ελέγχου και διασφάλισης 
των όρων ποιότητας των 
παραδοτέων. 

10% 100 10 100 10 

Β 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση 
Έργου 30% 285 28,5 330 33 

Β1 
Οργάνωση, ροή και συνοχή 
των εργασιών του έργου 10% 95 9,5 110 11 

Β2 

Επάρκεια, δοµή και 
λειτουργία του οργανωτικού 
σχήµατος του έργου 10% 95 9,5 110 11 

Β3 

Πληρότητα και 
συµπληρωµατικότητα της 
οµάδας έργου 10% 95 9,5 110 11 

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 585 98,5 630 103 
 

Β. Ως προς την υποβληθείσα ένσταση  

Σχετικά µε την από 27-01-2012 ένσταση της εταιρείας µε την επωνυµία «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.», κατά του Νο 4/25-01-2012 Πρακτικού της 
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του θέµατος,  
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Εγκρίνει να διαβιβασθεί ο φάκελος της υπόθεσης – µαζί µε την εισήγηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07– στη Νοµική Υπηρεσία της Περιφέρειας 
και σε συνεργασία µε το Γραφείο Νοµικής Υπηρεσίας Π.Ε. Θεσπρωτίας, να ζητηθεί γνωµοδότηση 
των δικηγόρων µε έµµισθη εντολή κ.κ. ∆ηµητρίου Στάθη και Σπυρίδωνα Γιώγου, επί των θεµάτων 
που τίθενται µε την υπό κρίση ένσταση, ώστε η Οικονοµική Επιτροπή να έχει ολοκληρωµένη 
άποψη επί του θέµατος και να διευκολυνθεί στο έργο της για τη λήψη απόφασης επί της ένστασης 
και της έγκρισης του Νο 4/25-01-2012 Πρακτικού της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού του θέµατος. 

� Μειοψηφούν τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, εκφράζοντας 
τις επιφυλάξεις τους για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού 
του θέµατος, παρατηρώντας τα εξής: «Η διαδικασία που ακολουθείται στη διενέργεια  
ανοιχτών διαγωνισµών και πολύ περισσότερο για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων που διέπονται από συγκεκριµένο οδηγό – πλαίσιο, είναι, στο τέλος κάθε 
σταδίου του διαγωνισµού, να υποβάλλεται προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή, το 
σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και µετά να προχωρά η διαδικασία των 
επόµενων σταδίων, πράγµα που τηρείται από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση δεν τηρήθηκε η συνήθης διαδικασία και δεν µπορούµε να 
συναινέσουµε στην εκ των υστέρων έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, 
ο οποίος διενεργείται σε διακριτά στάδια (δικαιολογητικά, τεχνικές προσφορές, οικονοµικές 
προσφορές). Αυτό αφορά στα Πρακτικά Νο 1/11-01-2012 Νο 2/16-01-2012 και Νο 3/17-01-
2012. Σχετικά µε το Πρακτικό Νο 4/25-01-2012 και µε την ένσταση που υποβλήθηκε κατ’ 
αυτού, απαιτείται στο στάδιο που βρισκόµαστε, γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας, δεδοµένου ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, έχει διαφορετική άποψη.». 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές, αριθµ. 
30/918/11-11-2011, 34/1013/30-11-2011 1/30/09-01-2012 και 3/103/30-01-2012 αποφάσεις 
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 

ΑΔΑ: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 Περιφέρεια Ηπείρου, του 24ου Πανελληνίου 
Σχολικού Πρωταθλήµατος Σκακιού Ν. Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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 και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, 
που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 13456/118/13-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13510/631/13-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: Στις 19 Φεβρουαρίου 2012 πρόκειται να 
διοργανωθεί στα Ιωάννινα το 24ο Πανελλήνιο ατοµικό Σχολικό Πρωτάθληµα Σκάκι Νοµού 
Ιωαννίνων. Στη διοργάνωση θα συµµετάσχουν 150 αθλητές, που θα φτάσουν µε τους 
συνοδούς τους τα 400 και πάνω άτοµα, από διάφορες περιοχές της χώρας και αποτελεί 
ένα ιδιαίτερα σηµαντικό αθλητικό γεγονός πανελλήνιας εµβέλειας. Στόχος του Συλλόγου 
Ιωαννιτών Σκακιστών είναι η διάδοση του πνευµατικού αυτού αθλήµατος στα σχολεία της 
περιοχής. Επιπλέον εισηγείται την διάθεση πίστωσης 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 2012, Ειδ.φορέας:072, 
ΚΑΕ:0845. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/165/13-02-2012) 

− Εγκρίνει τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη διοργάνωση του 24ου Πανελληνίου 
Σχολικού Πρωταθλήµατος Σκακιού Ν. Ιωαννίνων, στις 19 Φεβρουαρίου 2012 στα 
Ιωάννινα, µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Ιωαννιτών Σκακιστών και µε στόχο τη του 
πνευµατικού αυτού αθλήµατος στα σχολεία της περιοχής. Στη διοργάνωση θα 
συµµετάσχουν 150 αθλητές, που θα φτάσουν µε τους συνοδούς τους τα 400 και πάνω 
άτοµα, από διάφορες περιοχές της χώρας και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό 
αθλητικό γεγονός πανελλήνιας εµβέλειας.  

Με τη συµµετοχή της στην εκδήλωση αυτή η Περιφέρεια Ηπείρου αποδεικνύει το 
ενδιαφέρον της για την καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους, στέκεται αρωγός στις 
προσπάθειες της αθλητικής κοινότητας του νοµού, ενισχύει την καλή µαρτυρία του 
τόπου µας για την ικανότητά του να διοργανώνει εκδηλώσεις πανελλήνιας εµβέλειας, 
προσφέρει οικονοµικά οφέλη στην τοπική αγορά και συµβάλλει στην τουριστική 
προβολή της περιοχής και αναβαθµίζει το γενικότερο πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων 
του νοµού.  

Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής µας και ταυτόχρονα  στην 
εθιµοτυπία, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την πολιτιστική της 
δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 1.500,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την 
κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης, η οποία περιλαµβάνει προµήθεια αναλώσιµου σκακιστικού υλικού για τη 
διενέργεια των αγώνων, βραβεία στους πρωτεύσαντες, εκτυπώσεις προσκλήσεων, 
αφισών, έντυπου υλικού κ.α. 

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

        2. 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: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 

Συµπλήρωση – τροποποίηση της αριθµ. 27/807/04-10-2011 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά µε τη «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε Λεωφορεία 
ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ». 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

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

7. Την αριθµ. 27/807/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Ηπείρου σχετικά µε τη Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε Λεωφορεία ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ και ΙΧ. 

8. Την αριθµ. 268/31-12-2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, βάσει της οποίας, οι 
συµβάσεις που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη µεταφορά των µαθητών, 
παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012. 
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9. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το 
µε αρ. πρωτ. 12907/361/09-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13394/626/13-
02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: Με 
την αρ. 27/807/4-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο πίνακας 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης,  για το χρονικό 
διάστηµα από 1/9/2011 έως 31/12/2011, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 
70 του Ν. 4002/22-8-2011 (παράταση υφισταµένων συµβάσεων µεταφοράς µαθητών). 
Στον εν λόγω πίνακα, εκ παραδροµής, δεν έχει συµπεριληφθεί το δροµολόγιο 
Θεσπρωτικό - Στεφάνη -  EΠΑΣ Φιλοθέης και επιστροφή. Επίσης στην ίδια ως άνω 
απόφαση, αναγράφεται το δροµολόγιο µε Α/Α 155: «Αµµουδιά - Μεσοπόταµος - 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Καναλλακίου (δύο επιστροφές)» και αποζηµίωση 22 €, αντί του ορθού 
που είναι: «Αµµουδιά - Μεσοπόταµος - 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καναλλακίου (ένα 
δροµολόγιο καθηµερινά)» και µε ηµερήσια αποζηµίωση 38  € (µε φ.π.α.). Η Υπηρεσία 
εισηγείται την συµπλήρωση – τροποποίηση της εν θέµατι απόφασης της Οικονοµικής 
επιτροπής, σύµφωνα µε τα ανωτέρω προτεινόµενα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/166/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη συµπλήρωση – τροποποίηση της αριθµ. 27/807/04-10-2011 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής, περί ανάθεσης δροµολογίων µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας & 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, µε Λεωφορεία ΚΤΕΛ, 
ΤΑΞΙ και ΙΧ, όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται: 

Α. Στον «ΠΙΝΑΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΕΣ» της 
αριθµ. 27/807/04-10-2011 απόφασης, προστίθεται το κάτωθι δροµολόγιο, το οποίο εκ 
παραδροµής, δεν έχει συµπεριληφθεί σ’ αυτόν:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ                                    
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 
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Φιλοθέης και επιστροφή  
ΤΑΞΙ 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ                             
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

55,00  € 

 

Β. Στον ανωτέρω «ΠΙΝΑΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ ΚΑΙ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ», το δροµολόγιο µε Α/Α 155 τροποποιείται στο ορθό, ήτοι: «Αµµουδιά - 
Μεσοπόταµος - 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καναλλακίου (ένα δροµολόγιο καθηµερινά)» και µε 
ηµερήσια αποζηµίωση 38,00 € (µε ΦΠΑ), µε µεταφορέα τον Ρόζη Φώτιο. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω, αριθµ. 27/807/04-10-2011 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
....................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 
        2. 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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 µετακίνησης της Ευφροσύνης Τσότση, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της σε 
επιµορφωτικό σεµινάριο, µε θέµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» που 
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), από 
20-02-2012 έως 24-02-2012, και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

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

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

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

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε 
µε το αριθµ. πρωτ. 13380/490/13-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ.  
13495/627/13-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση µετακίνησης της υπαλλήλου της Υπηρεσίας Ευφροσύνης Τσότση στη 
Θεσσαλονίκη, για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο, µε θέµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΕΚ∆∆Α), από 20-02-2012 έως 24-02-2012 και έγκριση των σχετικών 
δαπανών. 

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

(απόφαση 5/167/13-02-2012) 
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Εγκρίνει την µετακίνηση της υπαλλήλου του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της ∆/νσης 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Ευφροσύνης Τσότση στη Θεσσαλονίκη, 
για τη συµµετοχή της στο επιµορφωτικό σεµινάριο, µε θέµα «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
(ΕΚ∆∆Α), από 20-02-2012 έως 24-02-2012 καθώς και τη συνολική δαπάνη ποσού € 280,00 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 072, ΚΑΕ 0711 
του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας).  
......................................................................................................................................................  
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. 5/2012 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκατρείς (13) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 13283/623/10-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της.   

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

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, 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 δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των 
πληροφοριακών συστηµάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, 
Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2012. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

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

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

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

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

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

6. Την εισήγηση της ∆/νσης ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 13825/999/13-
02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 13826/641/13-12-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλούµε για την έγκριση  
δαπάνης  προϋπολογισµού 19920,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη αναγκών του 
Φορέα σε υπηρεσίες υποστήριξης λογισµικού των πληροφοριακών συστηµάτων των 
λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας 
για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για έτος 2012. Το τίµηµα 
καλύπτει όλες τις ανάγκες υποστήριξης χρηστών, αποκατάστασης βλαβών, αναβαθµίσεων 
και λειτουργικών επεκτάσεων των συγκεκριµένων πληροφορικών συστηµάτων, 
συµπεριλαµβάνει την δωρεάν διάθεση των οποιονδήποτε αδειών χρήσεις απαιτηθούν για 
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την κάλυψη των αναγκών του φορέα και το κόστος των εργασιών µετάπτωσης δεδοµένων 
που θα απαιτηθούν. Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών κρίνεται  ιδιαίτερα κρίσιµη για 
την ικανοποίηση των απαιτήσεων που εισάγονται από τα αιτήµατα τροφοδότησης 
πληροφοριακών συστηµάτων δοµών του Υπουργείου Οικονοµικών µε αναλυτικά στοιχεία 
της λογιστικής διαχείρισης και θα συµβάλει καθοριστικά στην αύξηση της δυνατότητας 
διοικητικής παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων του Φορέα. Το τίµηµα θα βαρύνει 
ισόποσα τους ΚΑΕ 0871 της ΠΕ Ιωαννίνων, 0879 της ΠΕ Άρτας, 0879 της ΠΕ Πρεβέζης 
και 0899 της ΠΕ Θεσπρωτίας, του Φορέα 072 για όλες της Π.Ε. όπου υπάρχουν 
διαθέσιµες οι απαιτούµενες πιστώσεις». Στην εισήγηση επισυνάπτεται και η προσφορά της 
εταιρείας OTS για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση – υποστήριξη λογισµικού. 

7. εισηγείται την έγκριση δαπανών για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή για τα 
µηχανήµατα και οχήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο συνηµµένο στην εισήγηση και σύµφωνα µε τα επισυναπτόµενα σχετικά 
Πρακτικά Επιθεώρησης της αρµόδιας Επιτροπής, για τις εργασίες επισκευής και τα 
ανταλλακτικά που απαιτούνται για κάθε όχηµα. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 5/168/13-02-2012) 

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 19.920,00 πλέον ΦΠΑ 23%, για την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης λογισµικού των πληροφοριακών συστηµάτων των λειτουργικών 
περιοχών Λογιστικής, Προγραµµατισµού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2012, σε βάρος ισόποσα, των 
πιστώσεων των προϋπολογισµών των Περιφερειακών Ενοτήτων, ήτοι των: ΕΦ 072 ΚΑΕ 0871 
της Π.Ε. Ιωαννίνων, ΕΦ 072 ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Άρτας, ΕΦ 072 ΚΑΕ 0879 της Π.Ε. Πρέβεζας 
και ΕΦ 072 ΚΑΕ 0899 της ΠΕ Θεσπρωτίας. 

Εγκρίνει την υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία «"OTS” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης 
λογισµικού, για το έτος 2012, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, 
µε ποσό € 19.920,00 πλέον ΦΠΑ 23%. 
......................................................................................................................................................  
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: ΒΟΖ87Λ9-ΝΩΦ


